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`  

  مقدمة

    دماَلْحلَٰىع الَمالسالَةُ والصو ،نيبِّ الْعاَلَمبِياَِء  ِهللا راَألن فرأَش
أَماَّ . يومِ الدّينِ نهجِه إِلَٰى آله وأَصحاَبِه أَجمعين، ومن ساَر علَٰى والْمرسلين، وعلَٰى

دعب:  

އަދި . ހައްދަވާފައިވާ ތަނެކެވެهللا ދުނިޔެއަކީ ޙާލަތްތައް ތަފާތުވާގޮތަށް މާތް
. ގެ ޙާލަތްތައްވެސް އެކަލާނގެ ތަފާތުކުރެއްވިއެވެއެތާނގައި ދިރިއުޅޭ މަޚުލޫޤުން

. އެއްވެސް މަޚުލޫޤަކަށް ފުރިހަމަ ފުދުންތެރިކަމެއް އެކަލާނގެ ނުދެއްވައެވެ
މިހެންކަމުން އަހުރެމެން . ނި އެކަލާނގެއެވެފަރާތަކީ ހަމައެކަފުދިވޮޑިގެންވާ 

. އެންމެންނަކީ އެކަލާނގެއަށް ހުރިހައި ވަގުތެއްގައި ބޭނުންޖެހިފައިވާ ބަޔެކެވެ
ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހައި މަރުޙަލާތަކެއްގައި އަހުރެމެންގެ ޙަޤީޤީ އެހީތެރިއަކީ އަދި 

އަށް ދުޢާކުރުން ވަނީ އެހެންކަމުން އެކަލާނގެ. ޙަޤީޤީ މަދަދުވެރިއަކީ އެކަލާނގެއެވެ
އަޅުކަމުގެ ޚުލާޞާކަމުގައި ! އަދިކިއެއްތަ. އިސްލާމްދީނުގައި ޝަރުޢުކުރައްވާފައެވެ

އެކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރާ އަޅުތަކުންދެކެ هللا މާތް. ދުޢާކުރުން ވަނީ ލައްވާފައެވެ
އަދި އަޅުތަކުންކުރާ ދުޢާ އިޖާބަކޮށްދެއްވާނެކަމަށް . ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ

  . ވަނީ ވަޢުދުވެވޮޑިގަންނަވާފައެވެއެކަލާނގެ

ދުޢާކުރުމުގެ މާތްކަމާބެހޭގޮތުން . މާތް އަޅުކަމެކެވެ ދުޢާކުރުމަކީ ވަރަށް
ފަހެ . ގިނަ އާޔަތްތަކާއި ޙަދީޘްފުޅުތައް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ ވަރަށް
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އެކަލާނގެ މަތިން . ގެ މަތިން ހަނދުމަކުރުމެކެވެهللا މާތް. ދުޢާއަކީ ޒިކުރެކެވެ
އަދި އެކަލާނގެ . ނދުމަކުރާމީހާގެ މަތިން އެކަލާނގެ ހަނދުމަކުރައްވައެވެހަ

އެމީހެއްގެ މަތިން ހަނދުމަކުރެއްވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އޭނާގެ ބޭނުންތައް 
  . ފުއްދަވައިދެއްވުމެވެ

މިކުޑަކުޑަފޮތަކީ ޤުރުއާނާއި ސުއްނަތުގެ އަލީގައި ފަޟީލަތުއްޝައިޚު ސަޢީދު 
ތަފާތުވަގުތުތަކުގައި ކިޔުމަށް . ވާލައްވާފައިވާ ދުޢާފޮތެކެވެބުނު ޢަލީ ޤަޙްޠާނީ އެކުލަ

މިފޮތް ދިވެހިބަހަށް . ސުންނަތްވެގެންވާ ދުޢާތައް މިފޮތުގައި ޝާމިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ
ދިވެއްސަކަށްމެ މިފޮތުގައިވާ  ތަރުޖަމާކޮށްފައި މިވަނީ މިފޮތް ވިދާޅުވާ ކޮންމެ

އަދި ޢަރަބިބަސް ދެނެވަޑައިގަންނަވާ . ދުޢާތަކުގެ މާނަ ރަނގަޅަށް އެނގޭގޮތަށެވެ
  .ހާމަވާގޮތަށެވެ ގެ ތަޚްރީޖުދުޢާތަކުބޭފުޅުންނަށް 

ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑަށާއި އަދި ދިވެހި އެންމެހައި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް 
މިފޮތުގައި މިވާ ދުޢާތައް އޭގެ މަޤާމުތަކުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކިޔަން 

  .ދެއްވުމެވެهللا މާތްއާދަކުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު 

وجلّكتبها الفقري إىل عفو رب ه عز  

  حممد إبراهيم                                                   

  .ހ1417މުޙައްރަމް  -25

     .މ1996ޖޫން  -12
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  .ގެ މާތްކަންކުރުމުރުކުޒި

½  ¾  ¿    À  ]  .ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެهللا     ¼    »Z 
هللا އޭރުން ތިމަން. ކުރާށެވެހަނދުމަهللا ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންފަހެ "  )١٥٢: البقرة(

އަށް هللاތިޔަބައިމީހުން ތިމަންއަދި . ހުށީމެވެތިޔަބައިމީހުން ހަނދުމަކުރައްވާ
  ".އަށް ތިޔަބައިމީހުން ކާފިރުނުވާށެވެهللاއަދި ތިމަން. ރިވާށެވެޝުކުރުވެ

 [        Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌZ )އީމާންވެއްޖެ އޭ "  )٤١: األحزاب

ތަޢާލާ هللا ބައިމީހުން ގިނަވެގެންވާ ހަނދުމަކުރުމަކުން ތިޔަ! މީސްތަކުންނޭވެ
  ".ކުރާށެވެހަނދުމަ

 [  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©  ¨  §Z  
 ކުރާ ފިރިހެނުންނާއި އަދިތަޢާލާ ހަނދުމަهللا ގިނަގިނައިން "  )٣٥: األحزاب(

އެބައިމީހުންނަށްޓަކައި  .ދަންނައެވެ އަންހެނުން ކުރާތަޢާލާ ހަނދުމަهللا ގިނަގިނައިން 
  ".އެވެވާ އަޖުރު ތައްޔާރުކުރެއްވިތަޢާލާ ފާފަފުއްސެވުމާއި މަތިވެރިވެގެންهللا 

 [  ¿    ¾  ½   ¼ »  º  ¹  ¸  ¶   µ    ́  ³

  Ã  Â  Á    ÀZ  )ގެ ނަފްސުގައި މަޑުމޮޅިކަމާ އަދި ތިބާ"  )٢٠٥: األعراف

ނެތި ހެނދުނާ ހަވީރު ތިބާގެ ވެރި ލުމެއް ބިރުވެތިކަމާއެކު އަދި އަޑު އުފު
  ".ނުވާށެވެ ލުވި މީހުންގެ ތެރެއިން ތިބާއަދި ޣާފި. ކުރާށެވެރަސްކަލާނގެ ހަނދުމަ
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އެމީހަކު " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއަދި 
މީހާއާއި، އަދި އެމީހަކު ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާނގެ ހަނދުމަކުރާހައްދަވާ
ގެ މިސާލަކީ ދިރިހުރި މީހަކާއި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާނގެ ހަނދުމަނުކުރާމީހާހައްދަވާ

   )1(".މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ މިސާލެވެ

ތިޔަބައިމީހުންގެ " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ވެސްއަދި
އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރި  ،ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮ ޢަމަލަކީ ކޮބައިކަމާ

އަދި  ،ރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ޠާހިރުކަންބޮޑު ޢަމަލަކީ ކޮބައިކަމާ
ެ ދަރަޖަތަކުގައި ކަން ކޮބައި އެންމެ އުފުލިގެންވާ ޢަމަލަކީ ތިޔަބައިމީހުންގެ

ދެއްވަން ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަކީ ނަށް ވިދާޅުވެތިޔަބައިމީހުންތިމަންކަލޭގެފާނު 
އަދި . ހުންނަށް ރަނާއި ރިހި ހޭދަކުރުމަށް ވުރެވެސް ހެޔޮވެގެންވާ ކަމެކެވެތިޔަބައިމީ

ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަދުއްވުންނާއި ތިޔަބައިމީހުން ބައްދަލުކޮށް އެބައިމީހުންގެ ކަރުތައް 
ކަނޑާ އަދި އެބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ކަރުތައް ކެނޑުމަށްވުރެވެސް 

 !އާދޭހެވެ. ޞަޙާބީން ދެންނެވިއެވެ. މެކެވެތިޔަބައިމީހުންނަށް ހެޔޮވެގެންވާ ކަ
  )2(.ރުކުރުމެވެއަށް ޒިކުهللا އީ އެ. ކުރެއްވިއެވެފުޅުحديث ! ވިދާޅުވެދެއްވާށެވެ

حديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އްގައި އައިސްފައިވެއެވެފުޅެحديث  އަދި ޤުދުސީ
 ގެهللاތިމަން ވޮޑިގެންވަނީ هللاތިމަން. "ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެهللا  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ

 ހަނދުމަކުރާ هللاއޭނާ ތިމަން. ތީންނެވެދޭތެރޭ ހީކުރާގޮތެއްގެ މަ އާهللاތިމަންއަޅާ 

                                                             
ހަނދުމަކުރެވޭ هللا އެގެއެއްގައި . "ގައި ރިވާވެގެންވަނީ މިފަދައިންނެވެ مسلمއަދި . رواه البخاري )1(

ހަނދުމަނުކުރެވޭ ގޭގެ މިސާލަކީ ދިރިހުރިމީހަކާއި މަރުވެފައިވާމީހެއްގެ هللا ގެއަކާއި އެގެއެއްގައި 
 . މިސާލެވެ

   .األلباين هوصحح هماج وابن الترمذيرواه  )2(
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ނަފްސަށް  ފަހެ އޭނާގެ އަމިއްލަ. ވޮޑިގެންވަނީ އޭނާއާ އެކުގައެވެ هللاހިނދު ތިމަން
. ހުށީމެވެވެސް އޭނާ ހަނދުމަކުރައްވާهللاހަނދުމަކޮށްފިނަމަ ތިމަންهللا އޭނާ ތިމަން
 ވުރެ ހެޔޮށްހަނދުމަކޮށްފިނަމަ އެ ޖަމާޢަތަ هللاއްގެ ތެރޭގައި ތިމަންޖަމާޢަތެ އަދި އޭނާ

އާ ކައިވަތަކަށް هللاއަދި އޭނާ ތިމަން. ވެހުށީމެޖަމާޢަތެއްގައި އޭނާ ހަނދުމަކުރައްވާ
އަދި . ވެހުށީމެއޭނާއާ މުށަކަށް ކައިރިވެވޮޑިގަންނަވާهللا ން ވެއްޖެނަމަ ތިމަންކުއްތަ

މައަކަށް އޭނާއާ ބޮ هللاތަންވެއްޖެނަމަ ތިމަންކުއްއާ މުށަކަށް هللاއޭނާ ތިމަން
ހިނގާފައި  ރަތަށްއޭނާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޙަޟް އަދި. ހުށީމެވެކައިރިވެވޮޑިގަންނަވާ

ރިއަށް އެއަށްވުރެ ހަލުއިކޮށް އައިސްފިނަމަ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭނާގެ ކައި
  )1(".ހުށީމެވެވޮޑިގަންނަވާ

. ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ بن بسر عبد اهللاރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް އަދި 

ހަމަކަށަވަރުން ދީނުގެ  !ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . ދެންނެވިއެވެހަމަކަށަވަރުން މީހަކު 
ފަހެ އަހަރެން އެކަމެއްގައި . އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ގިނަވެގެންވެއެވެ ތައްޙުކުމް

 .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث . ވަރުގަދަޔަށް ހިފަހައްޓާނޭކަމެއް އަހަރެންނަށް ބުނެދެއްވާށެވެ
  )2(".ރުކުރުމުގައި ތެތްކޮށް ބަހައްޓާށެވެއަށް ޒިކުهللا ތިބާގެ ދޫ އަބަދުވެސް "

ފޮތުން އެންމެ  ގެهللا" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ވެސްއަދި
އަދި ކޮންމެ ހެޔޮކަމަކީ . ހެޔޮކަމެއް ވެއެވެ ކުރެއް ކިޔައިފި މީހާއަށް އޭގެސަބަބުންއަ

                                                             
އަޅާއާ ކައިރިވެވޮޑިގަތުމުގެ މުރާދަކީ ، هللاގައި ފުޅުحديث މި (. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري )1(

ހަނދުމަކޮށްފިނަމަ އަދި هللا އެބަހީ އޭނާ ގިނައިން . އެކަލާނގެ، އަޅާއަށް ޘަވާބު ގިނައިން ދެއްވުމެވެ
މަ އެކަލާނގެ، އޭނާއަށް ގިނައިން ނގެ ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަންވެއްޖެނައެކަލާ ހެއުޢަމަލާގެން

  ).ޘަވާބުދެއްވާނެއެވެ
  .األلباين هوصحح هماج وابن الترمذيرواه  )2(
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. ޅެއްނުވަމެވެއަކީ އެންމެ އަކުރެކޭ ތިމަންކަލޭގެފާނު ވިދާ Z !] . ދިހަ ހެޔޮކަމެވެ

   )1(".ކީ އަކުރެކެވެއަދި މީމަ. ލާމަކީ އަކުރެކެވެ. އެކަމަކު އަލިފަކީ އަކުރެކެވެ

. ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ ގެ عامر بن عقبةރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް އަދި 
އެއްދުވަހަކު ގެއިން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ފަހެ އެކަލޭގެފާނު . ގައެވެ ةفَّصން ވަނީ މެރެއޭރު އަހު. ކުމެވަޑައިގެންފިއެވެނު

އަށް  نحاَطْبކޮންމެ ދުވަހަކު  ،ތެރެއިން ތިޔަބައިމީހުންގެ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 

ސް ގުޅުމެއް ނުލައި އަދި އެއްވެފާފައަކާއަށް ގޮސް އެތަނުން އެއްވެސް  قيقعނުވަތަ 

ގަނޑުލީ ދެ ޖަމަލު ހިފައިގެން އައުމަށް ލޯބިކުރަނީ ނުކަނޑައި ބޮޑު ގޮން
 !ގެ ރަސޫލާއެވެهللا އޭ . ވައިފީމެވެފަހެ އަހަރެމެން ދަންނަ "؟ކާކުހެއްޔެވެ

 ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންގެ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث . ށް ލޯބިކުރަމެވެރެމެން އެކަމައަހު
ގެ هللا ތެރެއިން މީހަކު މިސްކިތަށް ނުދާނަންހެއްޔެވެ؟ އަދި މިސްކިތަށް ގޮސް 

ޔަތް ކިޔަވައިދިނުމާއި ނުވަތަ ދެއާޔަތް ކިޔުން އޭނާއަށް އެ ފޮތުން ދެ އާ
އޭނާއަށް ތިން  ޔަތްއަދި ތިންއާ. އެވެޖަމަލަށްވުރެ ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެންވެދެ

. ހަތަރުއާޔަތް ހަތަރުޖަމަލަށްވުރެ ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ އަދި. ޖަމަލަށްވުރެ ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ
  )2(".ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެންވެއެވެއަދި އާޔަތުގެ ޢަދަދު ގިނަވުން އެޢަދަދުގެ ޖަމަލަށްވުރެ 

                                                             
   .األلباين هوصحح رواه الترمذي )1(
 . مسلمرواه  )2(
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މަޖިލީހެއްގައި " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއަދިވެސް 
ގެ هللاމައްޗަށް  އޭނާގެ. ގެ ޒިކުރު ނުކޮށްފި މީހާދަންނައެވެهللا އިށީނދެ، އެތާނގައި 

   )1(".ޙަޟްރަތުން ގެއްލުމާއި ހަލާކުވެއެވެ

އެއްވެސް ބަޔަކު " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއަދިވެސް 
އެބައިމީހުންގެ ނަބިއްޔާގެ މައްޗަށް ރުނުކޮށް އަދި އަށް ޒިކުهللا މަޖިލީހެއްގައި، 

ލާކު ނުވާގޮތަކަށް އެ ޞަލަވާތް ނުކިޔަވައިފިނަމަ އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ގެއްލުމާއި ހަ
އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ هللا ފަހެ . ނދެއެވެބައިމީހުން ނުއިށީގައި އެމަޖިލީހު

ފިނަމަ އަދި އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވައި. އެބައިމީހުންނަށް ޢަޛާބުދެއްވައެވެ
  )2(."ބައިމީހުންނަށް ފާފަފުއްސަވައިދެއްވައެވެއެ

އެއްވެސް ބަޔަކު " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއަދިވެސް 
 ތެދުވާހިނދު، ން އެބައިމީހުންއަށް ޒިކުރު ނުކޮށްފިނަމަ އެމަޖިލީހުهللا މަޖިލީހެއްގައި 

ތެދުވާ ބަޔަކުކަމުގައި މެނުވީ  އެއްޗަކުންފަދަ މަރުވެފައިވާ ހިމާރެއްގެ މަސްގަނޑު
  )3(".އަދި އެބައިމީހުންނަށް ހިތާމަވެރިކަން ހުއްޓެވެ. ނުވެއެވެ

  

!!!!!!!!  

  

                                                             
  .األلباين هوصحح .رواه أبوداود) 1(
  .األلباين هوصححرواه الترمذي  )2(

  .األلباين هوصحح وأمحد أبوداودرواه  )3(
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  .ރުތައްކުޒިނިދީން ހޭލައިގެން ކުރާ  - 1

  )1("روشالن هيلَإِو ناَتماَأَ ماَ دعب ناَياَحأَ يذالَّ هلَّل دمحلْاَ" )1( 

އެކަލާނގެއީ އަޅަމެން . އަށެވެهللاތަޢުރީފެއް ޙައްޤުވެގެންވަނީ  ޙަމްދުއެންމެހާ "
ތެދުވެގެން ) ކައްވަޅުތަކުން(އަދި . މަރުވުމަށްފަހު ދިރުން ދެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ

   ".ދިޔުންވަނީ އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށެވެ

 ٍءيش لِّى كُلَع وه، ودمحالْ هلَو كلْمالْ ه، لَهلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ" )2(
 الَّإِ ةَوقُ الَو لَوح الَ، وربكْأَ اُهللا، واُهللا الَّإِ هلَإِ الَ، وهلَّل دمحالْ، واِهللا نَحاَبس. ريدقَ
  )2("يل رفاغْ بِّ، رمِيظعالْ يِّلعالْ اِهللابِ

. އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންންވެވުން މެނުވީ އަޅުކަهللا "
ނުވާ އެއްކައުވަންތަ ކަކުޝަރީލާނގެއީ އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް އެކަ

އަދި އެންމެހައި ޙަމްދު . ވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެއެންމެހާ ވެރިކަމެއް. ލާނގެއެވެރަސްކަ
މައްޗަށް  ކަމެއްގެއަދި އެކަލާނގެއީ ކޮންމެ. އަށެވެވަނީ އެކަލާނގެތަޢުރީފެއް

. ވެހުރިހާ ޢައިބަކުން ހުސްޠާހިރުވެވޮޑިގެންވެއެهللا . ކުޅަދުންވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ
މެނުވީ هللا އަދި . އަށެވެهللا ޙަމްދު ތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  އަދި އެންމެހައި

                                                             
  .رواه البخاري )1(
އޭރުން އޭނާއަށް  .ހޭލެވިއްޖެ މީހާ ހޭލެވުނު ވަގުތު މިފަދައިން ކިޔާށެވެރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި  )2(

ދެން ކޮންމެ ދުޢާއެއް ކުރިޔަސް އޭނާގެ ދުޢާ އެކަލާނގެ . ފާފަ ފުއްސަވައިދެއްވާނެއެވެهللا މާތް
ދެން ތެދުވެ ވުޟޫކޮށް ނަމާދުކޮށްފިނަމަ އޭނާގެ ނަމާދު އެކަލާނގެ . އިޖާބަކޮށްދެއްވާނެއެވެ
       .اينه واللفظ له وصححه األلبماج ابنو بخاريرواه ال. ޤަބޫލުކުރައްވާނެއެވެ
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އަދި އެންމެބޮޑީ . އިލާހަކު ނުވެއެވެ އެއްވެސްއެހެންއަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ 
މަކުން ބާރެއް އަދި ނުބައިކަހެޔޮކަމެއް ކުރުމުގެ އެއްވެސް ދިއަ. އެވެهللا

ދެން . ރަތުން މެނުވީ ނުވެއެވެގެ ޙަޟްهللا ބާރެއް މަތިވެރި ސަލާމަތްވުމުގެ އެއްވެސް
   "!ވެފުއްސަވާނދޭމިއަޅާއަށް ފާފަ! ވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާބޮޑުކުރެއްއޭ . ދުޢާކުރާށެވެމި

  )1("هرِكْذبِ يل نَذأَ، ويحور يلَع در، ويدسج يف ينِفاَعاَ يذالَّ هلَّل دمحلْاَ" )3(

އެކަލާނގެއީ މިއަޅާގެ . އަށެވެهللا އެންމެހާ ޙަމްދު ތަޢުރީފެއް ޙައްޤުވެގެންވަނީ "
ހަށިގަނޑަށް ފުރިހަމަ ޢާފިޔަތު ދެއްވައި އަދި މި އަޅާގެ ފުރާނަ އަލުން މި އަޅާއަށް 

ރުކުރުމުގެ ހުއްދަ މި އަޅާއަށް ދެއްވި އެކަލާނގެއަށް ޒިކުދެއްވައި އަދި 
  ".ރަސްކަލާނގެއެވެ

)4(  [  b     a  `  _  ^  ]  \  [      Z   Y

  c!     m   l  k  j      i  h  g  f  e

   y  x  w  v  u  t  s  r  q     p  o  n !      {

  §    ¦  ¥  ¤   £¢   ¡   �  ~  }   |!    «   ª  ©

    »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±    °  ¯  ®  ¬

  ¿  ¾  ½   ¼!    É   È   Ç  Æ  Å    Ä   Ã  Â  Á

Ï   Î  Í   Ì   ËÊ   !      (  '  &  %  $  #  "  !

                                                             
   .األلباين هوصححرواه الترمذي  )1(
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  7   6   5  4  3   21  0  /  .-  ,  +   *  )

  A   @  ?  >     =  <  ;  :  9  8

  L   K  JI   H  G  F     E   D   C  BN  M    !       P

  V  U      T   S  R  Q!     ^   ]\  [  Z     Y  X

  _!         l  k   j  i  h   g   f  e  d     c   b   a

  v  u  t  s  r  qp  o  n  m!    |  {  z   y  x

  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }

  º   ¹   ¸  ¶  µ́   ³  ²  ±  °  ¯®   ¬

!    Ä   Ã   Â  Á  À   ¿  ¾  ½   ¼

ÅZ      )1( 
   

ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާއި ބިން ހެއްދެވުމުގައްޔާއި، އަދި ރޭދުވާ ތަފާތުވުމުގައި "
ނަކީ ކޮޅަށް ތިބެގެންނާއި އެބައިމީހުން. ބުއްދިވެރީންނަށް ހުރި ނިޝާންތަކެއް ވެއެވެ

ހަނދުމަކޮށް އަދި هللا  ނދެ ތިބެގެންނާއި އަރިމައްޗަށް އޮށޯވެތިބެގެން މާތްއިށީ
.) އެބައިމީހުން ދަންނަވައެވެ. (އުޑުތަކާއި ބިން ހެއްދެވުމާމެދު ފިކުރުކުރާ މީހުންނެވެ
ތަކެތި އިބަރަސްކަލާނގެ މި! އޭ އަޅަމެން ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

 އިބަރަސްކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަވެ. ގޮތުގައެއް ނޫނެވެހައްދަވާފައިވަނީ ބާޠިލު
                                                             

    .رواه البخاري ومسلم )٢٠٠ – ١٩٠: آل عمران( )1(
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އޭ އަޅަމެން ! ފަހެ ނަރަކައިގެ ޢަޛާބުން އަޅަމެން ދިންނަވާފާނދޭވެ. ންވެއެވެވޮޑިގެ
ހަމަކަށަވަރުން އިބަރަސްކަލާނގެ ނަރަކައަށް ! ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

ވައްދަވައިފި މީހާ ފަހެ އިބަރަސްކަލާނގެ އެމީހާ ނިކަމެތި ކުރައްވައިފިކަން 
އޭ . މަދަދެއް ދޭނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެންނަށް ރިއަދި އަނިޔާވެ. ކަށަވަރެވެ

ހަމަކަށަވަރުން އީމާންވުމަށް ގޮވާލައްވާ ! އަޅަމެން ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ތިޔަބައިމީހުން، ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއަށް ) ޔަޢުނީ ރަސޫލަކު(ބޭކަލަކު 

އޭ . ދެން އަޅަމެން އީމާންވީމުއެވެ. އިމާންވާށޭ ގޮވާލައްވާ އަޑު އަޅަމެން އެހީމުއެވެ
ންގެ ފާފަތައް އަޅަމެންނަށް އަޅަމެ! އަޅަމެން ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

ކަންތައްތައް  އަދި އަޅަމެންގެ ކިބައިން އަޅަމެންގެ ނުބައި! ވެފުއްސަވާދެއްވާނދޭ
! ވެނަވާނދޭކުގައި އަޅަމެން މަރުގަންއަދި ހެޔޮލަފާ މީހުންނާ އެ! ވެދުރުކޮށްދެއްވާނދޭ

އިބަރަސްކަލާނގެ ރަސޫލުންގެ ދޫފުޅު ! އޭ އަޅަމެން ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
އަދި ! މަތިން އަޅަމެންނަށް ވަޢުދުކުރެއްވި އެއްޗެއް އަޅަމެންނަށް ދެއްވާނދޭވެ

ހަމަކަށަވަރުން ! ވެއަޅަމެން ނިކަމެތި ނުކުރައްވާނދޭ ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި
ދެން އެބައިމީހުންގެ ވެރި . ދާ ޚިލާފުވެވޮޑިނުގަންނަވައެވެއިބަރަސްކަލާނގެ ވަޢު

. ދުޢާ އިޖާބަކޮށްދެއްވިއެވެ) އެބައިމީހުންގެ(ރަސްކަލާނގެ އެބައިމީހުންނަށް 
ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ފިރިހެނެއްވިޔަސް އަންހެނެއްވިޔަސް ޢަމަލުކުރާ މީހެއްގެ 

ތިޔަބައިމީހުންކުރެ . ވާނަމެވެގެއްލެނި ނުކުރައް هللاހަމަކަށަވަރުން ތިމަންޢަމަލު 
 ފަހެ ހިޖުރަކޮށް އަދި ގެދޮރުން .އެއްބަޔަކީ އަނެއްބަޔެއްގެ ތެރެއިން ވާ ބަޔެކެވެ

މަގުގައި އުނދަގޫތައް ޖެހި އަދި ހަނގުރާމަކޮށް ޝަހީދުވި  ގެهللاނެރެލެވި އަދި ތިމަން
ދުރު ކުރައްވާ  هللاހަމަކަށަވަރުން ތިމަން މީހުންގެ ކިބައިން އެބައިމީހުންގެ ކުށްފާފަތައް

އަދި އެތަންތާނގެ ދަށުން ފެންއާރުތައް ދެމިދެމި އޮންނަ ސުވަރުގެތަކަށް . ހުށީމެވެ
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ގެ ޙަޟްރަތުންވާ هللا އެއީ . މެވެއެބައިމީހުން ވައްދަވާހުށީ هللاހަމަކަށަވަރުން ތިމަން
ކާފިރުވި މީސްތަކުން ރަށްރަށުގައި އެގޮތް މިގޮތަށް އެއުޅޭ . ވާބެއްގެ ގޮތުންނެވެސަ

މީހުން އެއުޅޭ އެބަހީ އެ( .ނު ހެއްލުންތެރި ކުރިޔަ ނުދޭހުށިކަމެވެކަލޭގެފާއުޅުން 
ނަކީ ތަދެން އެބައިމީހުންގެ ނިމުންވާ . ފާކޮޅެކެވެތީ ކުޑަކުޑަ އުގުވަ) އުޅުން އެއީ
އެކަމަކު އެބައިމީހުންގެ  !އެ ތަންމަތީގެ ހުރި ނުބައިކަމާއެވެ. ނަރަކައެވެ

ހުންނަށްޓަކައި އެތަންތާނގެ ދަށުން ފެންއާރުތައް ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ތަޤުވާވެރިވި މީ
هللا އެއީ . ވެއެތާނގައި އެމީހުން ދެމިތިބޭނެއެ. ދެމިދެމި އޮންނަ ސުވަރުގެތައް ވެއެވެ

ގެ ޙަޟްރަތުގައިވާ ތަކެތި هللا . މާންދާރީއެއްގެ ގޮތުންނެވެގެ ޙަޟްރަތުންވާ މެހު
 ރުން އަހުލުކިތާބީންގެއަދި ހަމަކަށަވަ. ހެޔޮލަފާ މީހުންނަށް މާ ހެޔޮވެގެން ވެއެވެ

އަށާއި، ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބާވައިލެއްވުނު ޤުރުއާނަށާއި، އަދި هللا ތެރެއިން 
އަށް ނިކަމެތިވެގެންވާ هللا  ،އެބައިމީހުންނަށް ބާވައިލެއްވުނު ތައުރާތަށާއި، އިންޖީލަށް

ގެ އާޔަތްތައް ކުޑަކުޑަ އަގަކަށް هللا އެބައިމީހުން . ވެވެއެޙާލު އީމާންވާ މީހުންނެ
އެބައިމީހުންނަކީ އެބައިމީހުންނަށްޓަކައި އެބައިމީހުންގެ . އްކައެއް ނުލައެވެވި

އީ ޙިސާބު هللا ހަމަކަށަވަރުން . މީހުންނެވެ ކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން އަޖުރުވާވެރިރަސް
އޭ އީމާންވެއްޖެ . ބެއްލެވުމުގައި އަވަސްވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

 އަދި ދުޝްމަނުންނާ ކުރިމަތިލައި .ވެން ކެތްކުރާށެތިޔަބައިމީހު! މީސްތަކުންނޭވެ
އަދި ދުޝްމަނުން ހަނގުރާމައަށް އަތުވެދާނެކަމަށް . ހަނގުރާމަކުރާއިރު ކެތްކުރާށެވެ

އެއީ . އަށް ތަޤުވާވެރިވާށެވެهللا އަދި ތިޔަބައިމީހުން . ތައްޔާރުވާށެވެ
  ".ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކާމިޔާބުވޭތޯއެވެ
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  .ދުޢާހެދުންލާއިރު ކިޔާ - 2

  )1("ةوقُ الَو ينم لٍوح رِيغَ نم هينِقَزرو) بوالثَّ(ا ٰهذَ ينِساَكَ يذالَّ هلَّل دمحلْاَ" )5(

މިހެދުން އެކަލާނގެއީ . އަށެވެهللا އެންމެހާ ޙަމްދު ތަޢުރީފެއް ޙައްޤުވެގެންވަނީ "
ހެދުން  މިއަޅާގެ އެއްވެސް ބާރަކާނުލައި އަދި މި. ރަސްކަލާނގެއެވެ ލެއްވެވިމިއަޅާ 

  ".މިއަޅާއަށް ދެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ

  

  .ދުޢާއާހެދުންލާއިރު ކިޔާ - 3

 ذُوعأَ، وهلَ عنِص ماَ رِيخو هرِيخ نم كلُأَس، أَهينِتوسكَ تنأَ دمحالْ كلَ مهللَّاَ" )6(
   )2("هلَ عنِص ماَ رِّشو هرِّش نم كبِ

ޙައްޤުވެގެންވަނީ އެންމެހާ ޙަމްދު ތަޢުރީފެއް ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
ގެ ޙަޟްރަތުން هللاމިއަޅާ އިބަ. އެވެهللاން މިއަޅާ ލެއްވީ އިބަމި ހެދު. އަށެވެهللاއިބަ

ހެޔޮކަން  ށްޓަކައި މިހެދުން އުފެއްދެވުނުކަމުގެމިހެދުމުގައިވާ ހެޔޮކަމާއި އަދި އެކަމަކަ
އަދި މިހެދުމުގައިވާ ނުބައިކަމަކާ އަދި އެކަމަކަށްޓަކައި . ންނަވަމެވެދެއްވުމަށްއެދި ދަ

މިހެދުން އުފެއްދެވުނުކަމުގެ ނުބައިކަމުން ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި 
  ".ދަންނަވަމެވެ

  
                                                             

 .وذكره األلباين يف إرواء الغليل. رواه أهل السنن إالّ النسائي )1(
   .األلباين هوصححأخرجه أبو داود  )2(
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  .ދުޢާހެދުމެއްލާ މީހާއަށް ކޮށްދޭންވީއާ - 4

)7( "تبلي اُهللاو فلخي ىلَعاَت")1(  

  ".ތަޢާލާ އޭގެ ބަދަލު އަލުން ދެއްވައެވެهللا އަދި . އެ ބާކުރެއެވެ ތިބާ"

)8( "لْابس جدياد ،وعش حمياد ،ومت هِشياد")2(  

އަދި ޝަހީދެއްގެ . އަދި ޙަމްދުކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅޭށެވެ. އާހެދުން ލާށެވެ"
  ".ގޮތުގައި މަރުވާށެވެ

  

  .ވަގުތު ކިޔަންވީ ކަލިމަ ލާބާހެދުން  - 5

  )3("اِهللا مِسبِ" )9(

  ".މެވެމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން މިހެދުން ބައިލަގެ އިސްهللا "

  

  .ދުޢާފާޚާނާއަށް ވަންނަމުން ކިޔާ - 6

  )4("ثئباَخالْو ثبخالْ نم كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ ] اِهللا مِسبِ [" )10(

                                                             
   .األلباين هوصحح أخرجه أبو داود )1(

  .والبغويرواه ابن ماجه  )2(
  .األلباين هوصححرواه الترمذي  )3(
  .ލަފްޒެކެވެރިވާކުރެއްވި  منصور بن سعيد ބުރެކެޓުގެ ތެރޭގައި އެވަނީ. رواه البخاري ومسلم )4(
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  .ދުޢާކިޔާފާޚާނާއިން ނުކުންނަމުން  - 7

  )1("كانرفْغُ" )11(

ފާފަ  ތުންމިއަޅާ އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
  ".ފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ

  

  .ޒިކުރުވުޟޫކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކުރާ - 8

  )2("اِهللا مِسبِ" )12(

   ".ގެ އިސްމުފުޅުން ފަށަމެވެهللا "

  

  .ދުޢާވުޟޫކޮށް ނިމިގެން ކިޔާ - 9

 هدبا عدمحم نَّأَ دهشأَو هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ ن الَّأَ دهشأَ" )13(
ورسلُو3("ه(   

މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާކަމަށް هللا "
އަދި އެކަލާނގެއަށް . އަދި އެކަލާނގެއީ އެއްކައުވަންތަ އިލާހެވެ. މިއަޅާ ހެކިވަމެވެ

                                                             
  . والليلة اليوم عمل يفأخرجه . رواه أهل السنن إالّ النسائي )1(

    . وذكره األلباين يف إرواء الغليل ابن ماجهو  أبو داود رواه )2(

  .مسلمرواه  )3(
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 އިއަދި މުޙައްމަދުގެފާނީ އެއިލާހުގެ އަޅާކަމަށާ. އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ
  ".ވެސް މިއަޅާ ހެކިވަމެވެ އެއިލާހުގެ ރަސޫލާކަމަށް

)1("نيرِهِّطَتمالْ نم ينِلْعاجو نيابِوالت نم ينِلْعاج مهللَّاَ" )14(
  

 ތައުބާވާ މީސްތަކުންނާއި ޠާހިރުވާ! ޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާބޮ"
   "!ވެވާނދޭމީސްތަކުންގެ ތެރެއިން މިއަޅާ ލައް

)15( "سحاَبناللَّ كهم بِوحمدأَك ،شهإِ ن الَّأَ دأَ الَّإِ ٰلهنأَ، تستغفرك أَوتوب 
)2("كيلَإِ

  

އަދި ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ ގެهللاއިބަ"
މެނުވީ  هللاއިބަ. ވޮޑިގެންވެއެވެއަށް ލިބިهللاމްދު ތަޢުރީފެއް އިބައެންމެހާ ޙަ

އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާކަމަށް މިއަޅާ 
ގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަ ފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި هللاމިއަޅާ އިބަ. ހެކިވަމެވެ

   ".އަށް މިއަޅާ ތައުބާވަމެވެهللاއަދި އިބަ. ންނަވަމެވެދަ

  

   .ޒިކުރުގެއިން ނުކުންނައިރު ކުރާ - 10

)3("اِهللابِ الَّإِ ةَوقُ الَو لَوح الَو، ى اِهللالَع تلْكَّوت، اِهللا مِسبِ" )16(
  

                                                             
   .األلباين هوصححرواه الترمذي  )1(

     . وذكره األلباين يف إرواء الغليل. والليلة اليوم عمل يفرواه النسائي  )2(
  .األلباين هوصحح. الترمذي و أبو داود رواه )3(
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ގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރެންއަހު. ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ނިކުންނަމެވެهللا "
އަދި އެއްވެސް ހެޔޮކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރެއްވެސް އަދި . ޙަވާލުކޮށްފީމެވެ އާهللا

  ".ނުވެއެވެ ގެ ޙަޟްރަތުން މެނުވީهللاނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް 

 وأَ، ملظْأَ وأَ، لَّزأُ وأَ، لَّزِأَ وأَ، لَّضأُ وأَ، لَّضأَ نْأَ كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )17(
  )1("يلَع لَهجي وأَ، لَهجأَ وأَ، ملَظْأُ

މީހަކު މަގުފުރެއްދުމާއި މިއަޅާ  ،މިއަޅާ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
މާއި މިއަޅާ އަޅާ، މީހަކު ޙައްޤުމަގުން ކައްސުވައިލުމަގުފުރެދިގެން ދިޔުމުން ނުވަތަ މި

މައްޗަށް ޙައްޤުމަގުން ކައްސާލައިގެން ދިޔުމުން ނުވަތަ މިއަޅާ މީހެއްގެ 
 ގެ މައްޗަށް އެހެންމީހަކު އަނިޔާވެރިވުމުން ނުވަތަ މިއަޅާއަނިޔާވެރިވުމާއި މިއަޅާ

އާ ދޭތެރޭ މިއަޅާމީހަކާ ދޭތެރޭ ބޭއަދަބުވެރިގޮތަކަށް މުޢާމަލާތްކުރުމުންނާއި 
 މިއަޅާ ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށްއެހެންމީހަކު ބޭއަދަބުވެރިގޮތަކަށް މުޢާމަލާތްކުރުމުން 

   ".އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން އެދެމެވެ

  

  .ޒިކުރުގެއަށް ވަންނައިރު ކުރާ - 11

)2("ناَلْكَّوت ناَبِّر ى اِهللالَعو، ناَجرخ اِهللا مِسبِو، ناَجلَو اِهللا مِسبِ" )18(
     

ގެ އިސްމުފުޅުގެ هللا އަދި . ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތާއެކު އަޅަމެން ވަނީމުއެވެهللا "
އާ هللاހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި އަދި އަޅަމެން . ބަރަކާތާއެކު އަޅަމެން ނުކުތީމުއެވެ

                                                             
    .األلباين هوصحح. رواه أهل السنن )1(
  .وحسن إسناده ابن باز أخرجه أبو داود )2(
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އަހުލުވެރިންނަށް ދެން ގޭގެ ( ".އަޅަމެންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ޙަވާލުކުރީމެވެ
  ).ސަލާމްކުރާށެވެ

  

  .ދުޢާމިސްކިތަށް ދާއިރު ކިޔާ - 12

 يرِصب يفو، ارون يعمس يفو، ارون ينِساَل يفا ورون يبِلْقَ يف لْعاج مهللَّاَ" )19(
نوار ،ومفَ نوقي نوار ،ومن تحتي نوار ،وعن يمنِيي نوار ،وعن ماَشلي نوار ،ومن 
 يل مظّعو، ارون يل مظعأَو، ارون يِسفْن يف لْعاجو، ارون يفلْخ نمو، ارون يمماَأَ
نوار ،واجلْع لي نوار ،واجنِلْعي نوللَّاَ، ارهأَ معنِطي نوار ،واجلْع في عبِصي نوار ،
وفلَ يحمي نوار ،وفي دمي نوار ،وفي شرِعي نوار ،وفي برِشي نوللَّاَ[ )1("ارهم 
اجلْع لي نورا فقَ يرِبي، ونورا في ظاَعم[  )2(]يزِونِدي نوار ،زِونِدي نوار ،زِونِدي 
نو[  )3( ]اروهب لي نورلَا عى ن4(]رٍو(

  

އަދި ! ވެމިއަޅާގެ ހިތުގައި ނޫރެއްލައްވާނދޭ! ލާކޮއޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަ"
) ކަންފަތުގައި(ހުމުގައި އަދި މިއަޅާގެ އެ! ވެއަޅާގެ ދުލުގައި ނޫރެއްލައްވާނދޭމި

އަދި  !ލައްވާނދޭވެނޫރެއް) ލޮލުގައި(އަދި މިއަޅާގެ ފެނުމުގައި ! ވެނޫރެއްލައްވާނދޭ
އަދި  !އަދި މިއަޅާގެ ތިރިން ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ !އަޅާގެ މަތިން ނޫރެއްލައްވާނދޭވެމި

އަދި މިއަޅާގެ ވާތްފަރާތުން  !ނޫރެއްލައްވާނދޭވެމިއަޅާގެ ކަނާތްފަރާތުން 
 އަދި މިއަޅާގެ !ދޭވެނނޫރެއްލައްވާ މިއަޅާގެ ކުރިމަތިން އަދި !ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ

                                                             
  .رواه الترمذي )2(      .رواه البخاري ومسلم )1(
    ذكره ابن حجر يف فتح الباري) 4(  .وصححه األلباين. أخرجه البخاري يف األدب املفرد) 3(
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އަދި  !ދޭވެނނޫރެއްލައްވާއަދި މިއަޅާގެ ނަފްސުގައި ! ފަހަތުން ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ
އަދި މިއަޅާއަށް ނޫރެއް ! މިއަޅާއަށް ނޫރެއް އިތުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

އަދި މިއަޅާ ނޫރެއްކަމުގައި ! އަދި މިއަޅާއަށް ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ! ބޮޑުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
 !މިއަޅާއަށް ނޫރެއް ދެއްވާނދޭވެ! އްވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެ! ލައްވާނދޭވެ

އަދި މިއަޅާގެ މަހުގައި  !ދޭވެނނޫރެއްލައްވާއަދި މިއަޅާގެ ގޮހޮރުގައި 
އަދި މިއަޅާގެ ! އަދި މިއަޅާގެ ލޭގައި ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ! ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ

އޭ [! ދޭވެއަދި މިއަޅާގެ ހަމުގައި ނޫރެއްލައްވާނ! އިސްތަށީގައި ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ
ވަޅުގައި އްމިއަޅާއަށްޓަކައި މިއަޅާގެ ކަ! ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

އަދި މިއަޅާއަށް [ ]!އަދި މިއަޅާގެ ކަށީގައި ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ! ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ
އަދި ! އަދި މިއަޅާއަށް ނޫރެއް އިތުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! ނޫރެއް އިތުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

އަދި މިއަޅާއަށް ނޫރެއްގެ މައްޗަށް [ ]!ރެއް އިތުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެމިއަޅާއަށް ނޫ
   "]!ނޫރެއް ދެއްވާނދޭވެ

  

  .ދުޢާމިސްކިތަށް ވަންނަމުން ކިޔާ - 13

 نطاَيالش نم، مِيدقَالْ هنِطاَلْسو، مِيرِكَالْ ههِجوبِو، مِيظعالْ اِهللابِ ذُوعأَ" )20(
جِالر1("مِي(  ]ِباِهللا مِس ،وةُالَالص[)2(  ]والَالسم لَعى رساِهللا لِو[)للَّاَ"  )3هافْ متح لي 
)4("كتمحر ابوبأَ

  

                                                             
  .وصححه األلباين أبو داود رواه) 3( .رواه ابن السني وحسنه األلباين )2( .األلباين هوصحح أبو داود رواه )1(
 ابوبأَ يل حتافْواَللَّهم اغْفر لي ذُنوبِي "ގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވަނީ  ابن ماجهއަދި   .رواه مسلم) 4(
رحمتއަދި މިރިވާޔަތްވެސް ޞައްޙަ ކަމުގައި އަލްބާނީ ވިދާޅުވިއެވެ. މިފަދައިންނެވެ "ك.  
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ފުޅާއި، ވަޖުހައަދި އެކަލާނގެ މާތް  ގެ ޙަޟްރަތުންهللا މަތިވެރި މާތް  ،މިއަޅާ"
ވާ ދުރުކުރެވިފައިރަޙުމަތުން އެކަލާނގެ އިސްވެވޮޑިގެންވާ ބާރު މެދުވެރިކޮށް 
ގެ އިސްމުފުޅުގެ هللا [" .ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދެމެވެ

ގެ ރަސޫލާގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް هللا އަދި [ ].ބަރަކާތުން ވަންނަމެވެ
ތައް ކޮޅުމަތުގެ ދޮރުރަޙު ގެهللاއިބަ! ރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާބޮޑުކު" ].ހުއްޓެވެ
  "!ވެކައި ހުޅުއްވައިދެއްވާނދޭޅާއަށްޓަމިއަ

  

  .ދުޢާސްކިތުން ނިކުންނަމުން ކިޔާމި - 14

، كلضفَ نم كلُأَسي أَنِّإِ مهللَّاَ، اِهللا لِوسى رلَع مالَالسو ةُالَالصو اِهللا مِسبِ" )21(
  )1("مِيجِالر نطاَيالش نم ينِمصاع مهللَّاَ

ގެ ރަސޫލާގެ މައްޗަށް هللا އަދި  .އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ނިކުންނަމެވެގެ هللا "
 ހަމަކަށަވަރުން! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ހުއްޓެވެ

އޭ . ވަންތަވެރިކަމުން ދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެމިއަޅާ އިބަރަސްކަލާނގެ ފަޟްލު
ން ނާގެ ކިބައިރަޙްމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ޝައިޠާ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
  "!ވެމިއަޅާ ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވާނދޭ

  

                                                             
 نم ينِمصاع مهللَّاَ  އިތުރަށް އައިސްފައިވަނީ . ތައް ބައްލަވާށެވެ تعليق ގެ دعاءއިސްވެދިޔަ ) 1(

طاَنيمِ الشجِيގައި އައިސްފައިވާ ގޮތެވެ ماجه ابنމިއީ  الر.   
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  .ބަންގީގެ ޒިކުރުތައް - 15

)22( يلَى حع الَةالص )ެއަދި .)ނަމާދަށް އަވަސްވެގަންނާށެވ يلَى حالْفَالَحِ ع 
ހުރިހާ  ދެންހުރި މިދެކަލިމަ ފިޔަވައި.) ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ(

والَ  حولَ الَބަދަލުގައި  ގެމިދެކަލިމައި .ބަންގިދޭމީހާ ކިޔާގޮތަށް ކިޔާށެވެ ކަލިމައެއް
ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް އަދި ހެޔޮކަމެއްކުރުމުގެ ( إِالَّبِاِهللا قُوةَ

  )1(.ކިޔާށެވެ.) ގެ ޙަޟްރަތުންމެނުވީ ނުވެއެވެهللاބާރެއްވެސް 
ނިމުމަށްފަހު އަންނަނިވި ދުޢާ  ކިޔައި إِالَّ اُهللا هالَ إِٰل أَشهد أَنْ ބަންގިދޭމީހާ )23(

   )2(.ކިޔާށެވެ

"أَ ناَأَوشهإِ ن الَّأَ داُهللا الَّإِ ٰله وحدالَ ه رِشيلَ كه نَّأَو محمدا عبده ورسلُوه ،
رضياِهللابِ ت راب ،بِومحمد رسالًو ،اِإلبِومِالَس د3("ناًي(   

 އި،މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤު ވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާކަމަށާهللا "
އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ޝަރީކަކު  އި،އެކަލާނގެއީ އެއްކައުވަންތަ އިލާހުކަމަށާ

ގެފާނީ އެކަލާނގެ މުޙައްމަދު އަދި ހަމަކަށަވަރުން. ހެކިވަމެވެ އަޅާވެސްނުވާކަމަށް މި
އީ ހުރިހައި އެއްޗެއްގެ هللا. ކިވަމެވެއެކަލާނގެ ރަސޫލާ ކަމަށްހެއަދި  އިއަޅާކަމަށާ

އިސްލާމްދީނަކީ  އަދި އިކަމަށާމުޙައްމަދުގެފާނީ ރަސޫލާއަދި  އިކަމަށާވެރިރަސްކަލާނގެ
  ".ރެން ރުހިއްޖައީމެވެދީންކަމަށް އަހު

                                                             
   .  رواه البخاري ومسلم )1(

  .رواه مسلم) 3(    .رواه ابن خزمية )2(
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رسول اهللا صلّى اهللا عليه ބަންގިދޭމީހާގެ ބަންގިއަށް ޖަވާބުދީ ނިމުމަށްފަހު " )24(
 )1(".ގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ކިޔަވާށެވެوسلّم

   

   .ށެވެދުޢާ ކުރާ އަންނަނިވިދެން  )25(

، ةَلَيضفَالْو ةَلَيسوا الْدمحم آت، ةمئقاَالْ ةالَالصو، ةامالت ةوعالد هٰهذ بر مهللَّاَ"
وابثْعه ماًقاَم محموا الَّدذي وعدتإِ [ ،هنالَ ك تخلالْ فمعاَي2("] د(   

ށް މުޙައްމަދުގެފާނަ! އޭ މިފުރިހަމަ ގޮވާލުމާއި، މި ޤާއިމުވާ ނަމާދުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ"
ވަޢުދުކުރެއްވި  އެކަލޭގެފާނަށް هللاއަދި އިބަ! އްވާނދޭވެދެ މަތިވެރިކަން )3(ވަސީލަތާއި

 هللاއިބަ ހަމަކަށަވަރުން[! ޙަމްދު ލިބިގެންވާ މަޤާމަށް އެކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވާނދޭވެ
   "].ވަޢުދާ ޚިލާފުވެވޮޑިނުގަންނަވައެވެ

. ޤަމަތާ ދޭތެރޭގައި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ދުޢާ ކުރާށެވެ އިބަންގިއާ") 26(
އަބުރާ ފޮނުވާ ) އިޖާބަނުކޮށް(ތުގައި ކުރާ ދުޢާ ގުހަމަކަށަވަރުން އެވަ

  )4(".ނުލެވޭނެއެވެ

  

                                                             
   .رواه مسلم )1(
. އިތުރަށް ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޢިބާރަތެކެވެ بيهقياإلمام ރެކެޓް ތެރޭގައި އެވަނީ އަދި ބު. رواه البخاري )2(

   .وحسن إسناده ابن باز

އެއީ ސުވަރުގޭގެ "  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمވަސީލަތާ ބެހޭގޮތުން  )3(
 މަޤާމު  އެ  ގެ އަޅުތަކުންކުރެ އެންމެ އަޅަކަށް މެނުވީ هللا . މަޤާމަކަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ

   ."އަދި އެ އަޅާއަކީ ތިމަންކަލޭގެފާނު ކަމުގައި ވުމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ. ނުވެއެވެއެކަށީގެން
    . وذكره األلباين يف إرواء الغليل. وأمحد وأبوداود الترمذيرواه  )4(



  ުގެ ކިއްލާ ންމުސްލިމ  

 
24 

16 - ُءعاَد االسނަމާދު ފަށާ ދުޢާ( حتاَفْت.(  

 مهللَّاَ، بِرِغمالْو قِرِشمالْ نيب تدعباَ ماَكَ يياَطاَخ نيبو ينِيب دعباَ مهللَّاَ") 27(
نّنِقي من ياَطاَخماَكَ، ي يالثَّ ٰىقَّنواَأل ببيض من الدللَّاَ، سِنهنِلِْساغْ مي من 
ياَطاَخجِلْالثَّبِ، ي ِءماَالْو الْوبر1("د(  

ފަރާތާ އިރު އަރާ ފަރާތާއި، އިރު އޮއްސޭ ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
ދުރު ކުރެއްވިފަދައިން މިއަޅާއާއި މިއަޅާގެ ކުށްފާފަތަކާ ދެމެދު  هللاދެމެދު އިބަ

ހުދު ފޭރާން ހަޑިމިލައިން ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ދުރުކޮށްދެއްވާދޭވެ
އޭ ! ވެސާފުކޮށްދެއްވާނދޭމިއަޅާ ސާފުކުރެވޭ ފަދައިން މިއަޅާގެ ކުށްފާފަތަކުން 

އާއި ފެނާއި ގަނޑުފެނުން މިއަޅާގެ ސުނޯ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
  "!ކުށްފާފަތައް ދޮވެދެއްވާނދޭވެ

)28 ("سحاَبناللَّ كهم بِوحمدك ،وباَترك اسمك ،ولَعاَتى جدك ،إِ الَوغَ ٰلهيرك")2(  

! އްވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެ !ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެهللاއިބަ"
އިބަރަސްކަލާނގެ . އެންމެހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެއަށް هللاއިބަ

ނގެ މާތްކަމުގެ އަދި އިބަރަސްކަލާ !ފުޅުގެ ބަރަކާތްތެރިކަމާއެވެއިސްމު
އަދި އިބަރަސްކަލާނގެ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ  !އަރަހުށިކަމާއެވެ

  ".އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ

                                                             
 .  رواه البخاري ومسلم )1(

   .األلباين هوصحح. أهل السنن أخرجه )2(
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)29 ("وجهت وهِجي لَّلذطَفَ ير ماَالسوات اَألورض نِحفاًي ناَأَ ماَو مالْ نمرِشكين ،
 كٰذلبِو هلَ كيرِش الَ، نيملَعاَالْ بِّر هلَّل يتماَمو، يياَحمو، يكسنو، يتالَص نَّإِ
، كدبع ناَأَو يبِّر تنأَ. تنأَ الَّإِ هٰلإِ الَ كلمالْ تنأَ مهللَّاَ. نيملسمالْ نم ناَأَو ترمأُ
 الَّإِ بونالذُّ رفغي الَ هنإِ عاًيمج يبِونذُ يل رفاغْفَ يبِنذَبِ تفْرتاعو يِسفْن تملَظَ
 ينِّع فرِاصو، تنأَ الَّإِ هاَنِسحَأل يدهي الَ قِالَخاَأل نِسحَأل ينِداهو. تنأَ
الَ، هاَئَيِّس يرِصف نِّعي أَ الَّإِ هاَئَيِّسنلَ، تبيك وسعديك ،الْوخيلُّكُ ربِ هيديك ،
والشلَ ريلَإِ سيك ،كإِلَيو أَناَ بِك، باَتكْرت ولَعاَتيأَ، تستغفرك أَوتولَإِ بي1("ك(  

، އުޑުތަކާއި ބިން ނެތުމުގެ ތެރެއިން ހެއްދެވި ފަރާތަށް މިއަޅާގެ މޫނު"
އަދި މިއަޅާ . ކުރިމަތިކުރަމެވެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ހުރެބާޠިލުޢަޤީދާތަކުން އެއްކިބާވެ

ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާގެ ނަމާދާއި މިއަޅާގެ . މުޝްރިކުންގެ ތެރެއިން ނުވަމެވެ
ނީ ޢާލަމްތަކުގެ ޤުރުބާނާއި މިއަޅާގެ ދިރިހުރުމާއި މިއަޅާގެ މަރުވުން ލިބިވޮޑިގެންވަ

 މިއަޅާއަށް. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ. އަށެވެهللا ވެރި 
. އަދި  މިއަޅާވަނީ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިންނެވެ. އަމުރުކުރެވިގެންވަނީ މިފަދައިންނެވެ

މެނުވީ  هللاއިބަ. އީ ޙަޤީޤީރަސްކަލާއެވެهللاއިބަ! އްވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެ
އީ މިއަޅާގެ هللاއިބަ. ލާހަކު ނުވެއެވެއަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އި

މިއަޅާވަނީ މިއަޅާގެ . ގެ އަޅަކީމެވެهللاއަދި މިއަޅާއީ އިބަ. ވެއެވެރިރަސްކަލާނގެ
އަދި މިއަޅާގެ ފާފަތަކަށް މިއަޅާ އިޢުތިރާފު . ނަފްސަށް އަނިޔާވެރިވެފައެވެ

! ވެފާފަތައް މިއަޅާއަށް ފުއްސަވާނދޭ ވީމާ މިއަޅާގެ އެންމެހާ. ވެއްޖައީމެވެ
ވާނެ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ފިޔަވައި ފާފަތައް ފުއްސަވާދެއް هللاހަމަކަށަވަރުން އިބަ

                                                             
 .مسلم أخرجه )1(
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ފިޔަވައި އެފަދަ  هللاއިބަ ! ވެޤަށް މިއަޅާއަށް މަގުދައްކަވާނދޭރިވެތި އަޚްލާ. ނުވެއެވެ
އަދި ނުބައި . ރިވެތި އަޚްލާޤަކަށް މަގުދެއްކޭނެ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ

ފަދަ ނުބައި ފިޔަވައި އެ هللاއިބަ! ޅާގެ ކިބައިން ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެއަޚްލާޤު މިއަ
މިއަޅާ . އަޚުލާޤެއް މިއަޅާގެ ކިބައިން ދުރުކުރެވޭނެ އެހެން ފަރާތެއް ނުވެއެވެ

ގެ ގޮވައިލުންތަކަށް هللاއަދި އިބަ. ޙާޟިރުވަމެވެގެ ގޮވައިލުންތަކަށް هللاއިބަ
އި އަދި ނުބަ. ގެ ދެއަތްޕުޅުގައެވެهللاހާ ހެޔޮކަމެއްވަނީ އިބައަދި އެންމެ. އިޖާބަދެމެވެ

 މިއަޅާ. ގެ ޙަޟްރަތަށް ނިސްބަތްވެގެން ނުވެއެވެهللاއެއްވެސްކަމެއް އިބަ
ގެ هللاރި ރުޖޫޢަވުންވަނީ އިބައަދި އެނބު. ގެ ބާރުފުޅާއެކުގައެވެهللاދިރިހުރުންވަނީ އިބަ

އަދި . އިބަރަސްކަލާނގެ މާތްވެ މަތިވެރިވެވޮޑިގެންވެއެވެ. ޙަޟްރަތަށެވެ
އަދި މިއަޅާ  .އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ

    ".އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ތައުބާވަމެވެ

، ضِراَألو  اتوماَالس  رطفاَ  لَيافرسإِو ، لَيئكاَيمو ، لَيائربجِ  بر  مهللَّاَ") 30(
   هيف  ا وانكَ   ماَيف  كدباَع  نيب  مكُحت  تنأَ ، ةدهاَالشو  بِيغالْ  ملعاَ
يختفُلنَو . اهنِدي  ماَل  اختلف  فيه  مالْ  ننِذْإِبِ  قِّحإِ  كنك   تهدي   من  ُءشاَت 
  )1("مٍيقتسم  اطرص ى لَإِ

ގެ އިސްރާފީލް، އިލާޖިބްރީލާއި، މީކާއީ! ރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާބޮޑުކު"
ފެންނަހާ  !އުޑުތަކާއިބިން ނެތުމުގެ ތެރެއިން ހެއްދެވި ރަސްކަލާކޮ! ވެރިރަސްކަލާކޮ

އީ هللاއިބަ! ރަސްކަލާކޮކަންތައްތަކާއި ނުފެންނަހާ ކަންތައްތައް ދެނެވޮޑިގެންވާ 
ގެ އަޅުތަކުންގެ މެދުގައި ހިނގާ ދެބަސްވުންތަކުގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ هللاއިބަ

                                                             
  .مسلم أخرجه )1(
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ޅާއެކު، ޙައްޤުގެތެރެއިން އެކަންކަމާމެދު ގެ އިޒުނަފުهللاއިބަ. ގެއެވެރަސްކަލާނ
ހަމަކަށަވަރުން ! ވާނދޭވެމިއަޅާއަށް ހިދާޔަތްދައްކަ ކަންތައްތަކަށް ދެބަސްވެވިފައިވާ

  ".މީހަކަށް ސީދާވެގެންވާ މަގަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވަމުއެވެ އެދިވޮޑިގަންނަވާهللا އިބަ

 دمحالْو، اريثكَ هلَّل دمحالْو، اريبِكَ ربكْأَ ُهللاَ، اريبِكَ ربكْأَ ُهللاَ، اريبِكَ ربكْأَ ُهللاَ" )31(
لَّلكَ هثيار ،الْوحمد لَّلكَ هثيار ،وساِهللا نَحاَب كْبةًر أَوصމިފަދައިން ތިންފަހަރު ( "الًي

  .)ކިޔާށެވެ

ބޮޑުވުމަކުން ބޮޑުވެގެންވާ . އެވެهللاބޮޑުވެގެންވާ ބޮޑުވުމަކުން އެންމެބޮޑީ"
އަދި ގިނަވެގެންވާ  .އެވެهللاބޮޑުވެގެންވާ ބޮޑުވުމަކުން އެންމެބޮޑީ .އެވެهللاއެންމެބޮޑީ

އަދި ގިނަވެގެންވާ  .އަށެވެهللاޙަމްދަކުން އެންމެހައި ޙަމްދެއްލިބިވޮޑިގެންވަނީ 
އަދި ގިނަވެގެންވާ  .އަށެވެهللاޙަމްދަކުން އެންމެހައި ޙަމްދެއްލިބިވޮޑިގެންވަނީ 

ގެ هللا އަދި ހެދުނާ ހަވީރު  .އަށެވެهللاހައި ޙަމްދެއްލިބިވޮޑިގެންވަނީ ޙަމްދަކުން އެންމެ
: نطاَيالش نم اِهللابِ ذُوعأَ" .)ދެންކިޔާށެވެ" (.ހުސްޠާހިރުވަންތަކަން ބަޔާންކުރަމެވެ

من فْنخه ،وفْنثه ،وهزِمއަނގައިން  ކިބައިންނާއި، ޝައިޠާނާޝައިޠާނާގެ " "ه

ޔަޢުނީ ( އިކުޅުޖެހުމުންނާއޭނާ  ،)އިކިބުރުވެރި ކަމުންނާ އޭނާގެޔަޢުނީ ( އިފުމުމުންނާ
 )ވަސްވާހުންޔަޢުނީ އޭނާގެ ( އޭނާ ކޮށްޓުމުން، )އިރުވެރިކަމުންނާއޭނާގެ ސިޙު

   )1(".ގެ ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެهللا ރައްކައުތެރި ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި 

                                                             
 ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް. ެ ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެގ مسلم އަދި. وأمحد ابن ماجه و أخرجه أبو داود )1(
އާއެކު ނަމާދު ކުރަނިކޮށް  اهللا عليه وسلّمرسول اهللا صلّى އެއްފަހަރަކު އަހަރެމެން . ވިދާޅުވިއެވެ عمر ابن

  =وأَصيالً بكْرةً اِهللا وسبحاَنَ كَثيرا ِهللاوالْحمد  أَكْبر كَبِيرا اُهللاމީސްތަކުންގެ ތެރެއިން މީހަކު 
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 ތެދުވެ ވަޑައިގެން ދަމުނަމާދު ކުރައްވާއިރުރޭގަނޑު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )32(
   .ވިދާޅުވާކަމުގައި ވިއެވެ) ގައި اإلستفتاح دعاء(

 ميِّقَ تنأَ دمحالْ كلَو، نهِيف نمو ضِراَألو اتوماَالس رون تنأَ دمحالْ كلَ مهللَّاَ"
ماَالسوات اَألوضِر ومن فهِين، ]لَوالْ كحمأَ دنت رب ماَالسوات اَألوضِر ومن 
فهِين[ ]لَوالْ كحملَ دك لْمك ماَالسوات اَألوضِر ومن فهِين[ ]لَوالْ كحمأَ دنت 
ملك ماَالسوات اَألوضِر ومن فهِين[ ]لَوالْ كحمأَ[ ]دنالْ تحق ،ووعدالْ كحق ،
قَولُوالْ كحق ،وقاَلؤالْ كحق ،الْوجةُن حق ،والنار حق ،وبِالنينَو حق ،ومحمد 
ى اُهللالَّص لَعيه ولّسم حق ،والسةُاع حللَّاَ[ ]قهلَ مأَ كلَسمت ،ولَعيك تلْكَّوت ،
بِوك آمنت ،لَإِويأَ كنبت ،بِوخاَ كصمت ،لَإِويكَحاَ كماغْفَ، تفر لقَ ماَ يدمت ،
أَ ماَوخرتأَ ماَ، وسررت ،أَ ماَولَعنأَ[ ]تنالْ تقَمّدم ،أَونالْ تمؤّخٰلإِ الَ رالَّإِ ه 
  )1("]تنأَ الَّإِ هٰلإِ الَ يهِٰلإِ تنأَ[ ]تنأَ

ފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެންމެހާ ޙަމްދުތަޢުރީ! ސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަ"
އީ އުޑުތަކާއި، ބިމާއި އަދި އެތަންތާނގައި ވާހާ هللاއިބަ. އަށެވެهللاއިބަ ހަމައެކަނި

ވަނީ ހަމައެކަނި އަދި އެންމެހައި ޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެން. ބައެއްގެ ނޫރެވެ

                                                                                                                                 
މިވެނި އެވެނި "  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمމިފަދައިން ކީހިނދު =

ގެ هللا އޭ . މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ދެންނެވިއެވެ "ކަލިމަތަކެއް ކީ މީހަކީ ކާކުހެއްޔެވެ؟
އެކަލިމަތަކުން " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  .އެކަލިމަތައް ކީ އަޅުގަނޑެވެ! ރަސޫލާ އެވެ

     ".ހުޅުވިއްޖެއެވެއެކަލިމަތަކަށްޓަކައި އުޑުގެ ދޮރުކޮޅުތައް . ތިމަންކަލޭގެފާނު ޢަޖާއިބުވެވަޑައިގެންފީމެވެ

  .رواه البخاري ومسلم )1(
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އީ އުޑުތަކާއި، ބިމާއި އަދި އެތަންތާނގައި ވާހާ ބައެއް هللاއިބަ .އަށެވެهللاއިބަ
އަދި އެންމެހައި . ބެލެހެއްޓުމުގައި ޤާއިމުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

އީ އުޑުތަކާއި، هللاއިބަ .އަށެވެهللاވަނީ ހަމައެކަނި އިބަޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެން
އަދި އެންމެހައި . ރަސްކަލާނގެއެވެބިމާއި އަދި އެތަންތާނގައި ވާހާ ބައެއްގެ ވެރި

އީ އުޑުތަކާއި هللاއިބަ .އަށެވެهللاވަނީ ހަމައެކަނި އިބަޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެން
އަދި އެންމެހައި ޙަމްދުތަޢުރީފެއް . ބިމުގެ ވެރިކަން ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

. ގެ ރަސްކަލާއެވެއީ އުޑުތަކާއި ބިމުهللاއިބަ .އަށެވެهللاވަނީ ހަމައެކަނި އިބަލިބިވޮޑިގެން
 އީهللاއިބަ .އަށެވެهللاވަނީ ހަމައެކަނި އިބައަދި އެންމެހައި ޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެން

ގެ هللاއިބަ އަދި. ވަޢުދުފުޅަކީވެސް ޙައްޤެވެ ގެهللاއަދި އިބަ. ޙައްޤެވެ
އަދި . އާ ބައްދަލުވުމީވެސް ޙައްޤެވެهللاއިބަ އަދި. ވަޙީބަސްފުޅަކީވެސް ޙައްޤެވެ

އަދި . އަދި ނަބިއްޔުން ޙައްޤެވެ. އަދި ނަރަކަ ޙައްޤެވެ. ސުވަރުގެ ޙައްޤެވެ
. އަދި ޤިޔާމަތްދުވަސް ޙައްޤެވެ .ޙައްޤެވެ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަهللا މަދު ޞައްލަމުޙައް

ބާ ނއަށް ބޯލަهللاނި އިބަމިއަޅާ ހަމައެކަ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ގެ ކަންތައްތައް އާ މިއަޅާهللاއިބަ އަދި ހަމައެކަނި. ކިޔަމަންވެއްޖައީމެވެ

އަދި  .އަށް އީމާންވެއްޖައީމެވެهللاއަޅާ ހަމައެކަނި އިބައަދި މި. ޙަވާލުކޮށްފީމެވެ
ޔަޢުނީ ތައުބާ . (ގެ ޙަޟްރަތަށް މިއަޅާ ރުޖޫޢަވެއްޖައީމެވެهللاހަމައެކަނި އިބަ

އިދިކޮޅު ) ދުޝްމަނުންނާ(ގެ މަދަދާއެކު هللاއަދި ހަމައެކަނި އިބަ.) މެވެވެއްޖައީ
އެކަނި އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ޙުކުމްކުރެއްވުމަށް އެދި އަދި ހަމަ. ހެދީމެވެ

ހާ ފާފައެއް ފާފައަކާއި ފަސްވެކުރި ވީމާ މިއަޅާގެ އިސްވެދިޔަހާ. ވެދެންނެވީމެ
އި ފާޅުގައި ކުރި ފާފަތައްވެސް ދި މިއަޅާ ސިއްރުންކުރި ފާފަތަކާއަ! ވެދޭނފުއްސަވާ
. އެވެهللاއިސްކުރައްވާ ފަރާތަކީ އިބަ) ހެޔޮކަންތަކުގައި މީސްތަކުން( !ވެނދޭފުއްސަވާ
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 هللاއިބަ. އަޅާގެ އިލާހެވެމި އީهللاއިބަ .އެވެهللاއަދި ފަސްކުރައްވާ ފަރާތަކީވެސް އިބަ
  ".ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ

  

  .ރުކޫޢުގައި ކިޔާދުޢާ - 17

)33( "سنَحاَب بِرالْ يعظمِي")ތިންފަހަރު މަދުވެގެން( )1(  

   !"ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ކަމާއެވެهللاވާބޮޑުކުރެއްވި މަތިވެރި މިއަޅާ ހައްދަ"

)34( "سحاَبناللَّ كهم رناَب بِوحمداللَّ كهاغْ مفر لي")2(  

އޭ ! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ !ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ކަމާއެވެهللاއިބަ"
އަށް هللاތަޢުރީފެއް އިބައަދި ހުރިހާ ޙަމްދު! އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ

މިއަޅާއަށް ފާފަ ! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ
     "!ފުއްސަވާނދޭވެ

)35( "سبوقُ، حدوس ،رالْ بالَمكَئة والرحِو")3(
  

ހުރިހައި  . ވޮޑިގެންވެއެވެއުނި ސިފަތަކަކުން ހުސްދުރުވެ އެކަލާނގެ ހުރިހައި"
ގެ އެކަލާނގެއީ މަލާއިކަތުންނާއި، ޖިބްރީލު .ހިރުވެ ވޮޑިގެންވެއެވެޠާޢައިބަކުން ހުސް
  ."އެވެވެރިރަސްކަލާނގެ

                                                             
   .وأمحد .أهل السنن أخرجه )1(

  .رواه البخاري ومسلم )2(

  .أبو داود رواه مسلم و )3(
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، يرِصبو، يعمس كلَ عشخ تملَسأَ كلَو، تنآم كبِو، تعكَر كلَ مهللَّاَ" )36(
ومّخي ،وظْعمي ،وعبِصي ،ماَو اسبِ لَّقَتقَ هدم1("ي(  

އަދި . އަށް ރުކޫޢު ކޮށްފީމެވެهللاއިބަ މިއަޅާ! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
އަށް ބޯލަނބާ ކިޔަމަން هللاއިބަ އަދި މިއަޅާ. އަށް އީމާންވެއްޖައީމެވެهللاއިބަ މިއަޅާ

ޑިއާއި، ނމިއަޅާގެ އިވުމާއި، މިއަޅާގެ ފެނުމާއި، މިއަޅާގެ ސިކު. ވެއްޖައީމެވެ
ދިން އެއްޗެއް އަދި މިއަޅާގެ ފައިތިލަ އުފުއްލައި މިއަޅާގެ ގޮހޮރާއި،މިއަޅާގެ ކައްޓާއި، 

   ".ވަނީ އިބަރަސްކަލާނގެއަށް މަޑުމޮޅިވެ ނިކަމެތި ވެގެންނެވެ) އެބަހީ ޖިސްމު(

)37( "سنَحاَب ذالْ يجبروت ،الْوكُلَموت ،الْوكِءياَرِب ،الْوظَعم٢"ة   

ލާނގެ ވެރިރަސްކައި، ބޮޑުކަމާއި، މަތިވެރިކަމުގެ ގަދަފަދަކަމާއި، ވެރިކަމާ"
  "!ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ

  

  .ކިޔާދުޢާއިރު ރުކޫޢުން ތެދުވާ - 18

)38( "سماُهللا ع لمن حمده")3(  

   ".ފިއެވެއިޙަމްދުކުރާމީހާގެ އަޑު އައްސަވަ އެކަނލާގެއަށްލާ ތަޢާ هللا"

)39( "رناَب لَوالْ كحمد ،حما كَدثيباًيِّا طَر باَمكاًر فيه")4(  

                                                             
        .واألربعة إالّ ابن ماجه. رواه مسلم )1(

 .وإسناده حسن. والنسائي وأمحد أبو داود رواه) 2(

  .رواه البخاري )4(      .رواه البخاري )3(
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ލެއްވިގެންވާ ވެގެންވާ، ބަރަކާތްވެތިރި، ވާވެގެންގިނަ! މެންގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮއޭ އަޅަ"
   ".ވެއެވެލިބިވޮޑިގެން ޙަމްދު އަށްهللاއިބަ ކުންޙަމްދަ

)40( "َءلْم ماَالسوات واَأل َءلْمضِر ماَو بينماَه ،وماَ َءلْم ئْشت من شٍءي بعده .
، تيطَعأَ ماَل عنِماَ الَ مهللَّاَ، دبع كلَ ناَلُّكُو، دبعالْ لَقاَ ماَ قحأَ، دجمالْو ِءناَالثَّ لَهأَ
الَو معطي ماَل منعت ،الَو يفَنا الْذَ عجّد منالْ كج1("د(  

އެއްޗަކާއި އި ޑުތަކާއި،ބިމާއި،އެދެމެދުގައިވާހައު! ރަސްކަލާކޮ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި އޭ"
 އަށް ޙަމްދުهللاއިބަ އިފުރަ އެއްޗެއް އިރާދަކުރެއްވި هللاއެއަށްފަހުވެސް އިބަ އަދި

މަތިވެރިކަމެއްގެ  އިރިވެތި ޘަނާއަކާއި، އެންމެހަ އިއޭ އެންމެހަ. ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ
އަދި . ދަންނަވާނެ އެންމެ ޙައްޤުވެގެންވާ ބަހަކީ މިއީއެވެ އަޅަކު! ވެރިރަސްކަލާކޮ

 ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި އޭ. ގެ އަޅުންނީމުއެވެهللاމެން އެންމެންނަކީ އިބައަޅަ
 هللاއަދި އިބަ. ނުވެއެވެ ފަރާތެއް ކުރާނެއްޗެއް މަނާދެއްވާ އެ هللاބައި! ރަސްކަލާކޮ
އެއްވެސް  އަދި. ފަރާތެއްވެސް ނުވެއެވެއެއްޗެއް ދޭނެ އެހެން މަނާކުރެއްވި

ޤަދަރުވެރިޔަކަށް ނުވަތަ ނަސީބުވެރިޔަކަށް އޭނާގެ ޤަދަރުވެރިކަން ނުވަތަ 
. ދޭނެއެވެނުކޮށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ޙަޟްރަތުންރިކަން އިބަރަސްކަލާނގެ ނަސީބުވެ

  ".)އެއްޗަކީ ޞާލިޙުޢަމަލެވެ ހަމައެކަނި ފައިދާދޭ(

  

  .ކިޔާދުޢާ ސަޖިދާގައި - 19

)41( "سنَحاَب بِّراَأل يٰىلَع" ) ް2()ތިންފަހަރުމަދުވެގެނ(  
                                                             

   .وأمحد أهل السنن أخرجه )2(    .رواه مسلم )1(
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   ".މިއަޅާ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި މަތިވެރި ރަސްކަލާނގެ ހުސްޠާހިރު ވަންތަކަމާއެވެ"

)42( "سحاَبناللَّ كهم رناَب بِوحمداللَّ كهاغْ مفر لي")1(  

އޭ ! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ !ކަމާއެވެގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަهللاއިބަ"
އަށް هللاތަޢުރީފެއް އިބައަދި ހުރިހާ ޙަމްދު! އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ

މިއަޅާއަށް ފާފަ ! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ
   "!ފުއްސަވާނދޭވެ

)43( "سبوقُ، حدوس ،رالْ بالَمكَئة والرحِو")2(  

ހުރިހައި  . ވޮޑިގެންވެއެވެސިފަތަކަކުން ހުސްދުރުވެއުނި އެކަލާނގެ ހުރިހައި"
ގެ އެކަލާނގެއީ މަލާއިކަތުންނާއި، ޖިބްރީލު .ހިރުވެ ވޮޑިގެންވެއެވެޠާޢައިބަކުން ހުސް
   ."އެވެވެރިރަސްކަލާނގެ

، هقَلَخ يذلَّل يهِجو دجس، تملَسأَ كلَو، تنآم كبِو ،تدجسلَك  مهللَّاَ" )44(
وصوره ،وشق سمعه وبصره ،باَترأَ اُهللا كحسخاَالْ نلقي3("ن(  

އަދި . ވެއަށް ސަޖިދަކޮށްފީމެهللاމިއަޅާ އިބަ! ސްކަލާކޮހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަ އޭ"
 ނބައިއަށް ބޯލަهللاބައަދި މިއަޅާ އި. ވެއްޖައީމެވެއަށް އީމާންهللاމިއަޅާ އިބަ

މިއަޅާގެ މޫނުހައްދަވާ އެމޫނު ބުރުސޫރަ ކުރައްވާ އެމޫނުގެ . ވެއްޖައީމެވެންކިޔަމަ

                                                             
   .رواه البخاري ومسلم )1(
   .رواه مسلم )2(

  .رواه مسلم )3(
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ގެ هللا. އެވެށްފިމިއަޅާގެ މޫނު ސަޖިދަ ކޮ ށްފެނުން ހާމަކޮށް ދެއްވި ފަރާތަ އިވުމާއި،
ކުރައްވާ ންމެ ރިވެތިކޮށް ހައްދަވާ ޚަލްޤުއެ ކަލާނގެއީއެ !މަތިވެރި ކަމާއެވެ

   ".ފަރާތެވެ

)45 ("سنَحاَب ذالْ يجبروت ،الْوكُلَموت ،الْوكِءياَرِب ،الْوظَعمة")1(  

ލާނގެ ވެރިރަސްކައި، ބޮޑުކަމާއި، މަތިވެރިކަމުގެ ގަދަފަދަކަމާއި، ވެރިކަމާ"
   !"ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ

  )2("هرسو هتينِالَعو هرآخو هلَوأَو، هلَّجِو هقَّد، هلَّكُ يبِنذَ يل رفاغْ مهللَّاَ" )46(

! ދޭވެފާފަތަކެއް ފުއްސަވާނ އިމިއަޅާގެ ހުރިހަ! އްވި ރަސްކަލާކޮބޮޑުކުރެހައްދަވާ އޭ"
އަދި ފުރަތަމަ ފާފައާއި އެންމެ ފަހުގެ . ފާފަތަކެވެއޭގެ ކުދިފާފަތަކާއި ބޮޑެތި 

   ".ފާޅުވެގެންވާ ފާފައާއި ސިއްރުވެ ވަންހަނާ ވެގެންވާ ފާފައެވެ. ފާފައެވެ

 كبِ ذُوعأَو ،كتبوقُع نم كتفاَعاَمبِو، كطخس نم كضاَرِبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ") 47(
منأُ الَ، كحصًءناَثَ ي لَعيأَ ،كنثْأَ ماَكَ تنيت لَعِسفْٰى ن3("ك(  

ގެ هللاކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަހަމަ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާ އޭ"
ގެ ކޯފާއިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް هللاއިބަ މުގެ ސިފަފުޅު މެދުވެރިކޮށްރުހިވޮޑިގަތު

ގެ هللاއިބަ ސިފަފުޅު މެދުވެރިކޮށްގެ ގެ ޢަފޫކުރެއްވުهللاއަދި އިބަ. އެދިދަންނަވަމެވެ

                                                             
  .األلباين هوصححوالنسائي وأمحد  أبو داود رواه )1(

   .  رواه مسلم )2(

   . رواه مسلم )3(
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ޟްރަތުންވާ ގެ ޙަهللاއިބައަދި . ތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެޢުޤޫބާތުން ރައްކާ
ށް ގެ ޙަޟްރަތަهللاތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަރައްކާ ން عذابނުވަތަ  ނުރުހުމަކުން
މިއަޅާއަށް  ރީފާއި ޘަނާދަންނަވަންޖެހޭ ތަޢުއަށް هللاއިބަ. ދަންނަވަމެވެ

ތުފުޅަށް ޘަނާ ޒާގެ އަމިއްލަ هللاއީ އިބަهللاއިބަ. ދަދުނުކުރެވޭހައި ގިނައެވެއަ
   ".ވަޙީކުރެއްވި ފަދައިން ޘަނާ ލިބިވޮޑިންގެވާ ފަރާތެވެ

  

  .ދުޢާދެ ކިޔާނދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި އި - 20

)48( "اغْ بِّرفر لي اغْ بِّرفر لي")1(  

މިއަޅާ ! ދޭވެމިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނ! ލާކޮބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަމިއަޅާ ހައްދަވާ"
   "!ދޭވެމިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނ! ލާކޮހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަ

، ينِقْزارو، ينِفعاَو، ينِرباجو، ينِداهو، ينِمحارو، يل رفاغْ مهللَّاَ") 49(
وفَارنِع2("ي(  

ދި އަ !ދޭވެމިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނ! ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި "
އަދި ! ދޭވެމިއަޅާއަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވާނ އަދި. ދޭވެމިއަޅާއަށް ރަޙްމަތް ލައްވާނ

 عافية އަދި މިއަޅާއަށް ފުރިހަމަ ! ދޭވެދެއްވާނއަޅާގެ އުނިކަންތައް ފޫބައްދަވާމި

މިއަޅާ މަތިވެރި އަދި . ވެދޭއަދި މިއަޅާއަށް ރިޒުޤު ދެއްވާނ .ދެއްވާނދޭވެ
   ".ދޭވެކުރައްވާނ

                                                             
 .أبو داود رواه )1(

  .األلباين هوصححأهل السنن إالّ النسائي  أخرجه )2(
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  .ގައި ކިޔާދުޢާއިތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ - 21

)50 ("سجد وهِجي لَّلذي قَلَخه ،وشق سمعه وبصربِ هحوله قُووته ، اللَّه كاربفَت
نيقالالْخ نس1("أَح(  

 މޫނުގެއެ އިމިއަޅާގެ މޫނުހައްދަވަ ފުޅުންބާރުކަމާއި، ވަންތަންއެފަރާތެއްގެ ކުޅަދު"
ގެ هللاފަހެ . ވެއެގެ މޫނުސަޖިދަކޮށްފިމިއަޅާ ށްކުރެއްވި ފަރާތަމައި ފެނުން ހާއިވުމާ

   ".ކުރައްވާ ފަރާތެވެންމެ ރިވެތިކޮށް ހައްދަވާ ޚަލްޤުއެއީ އެ !މަތިވެރިކަމާއެވެ

 كدنع يل هاَلْعاجو، ارزوِ هاَي بِنِّع عضو، ارجأَ كدنع هاَبِ يل بتاكْ مهللَّاَ") 51(
   )2("داود كدبع نم هاَتلْبقَت ماَكَ ينِّم هاَلْبقَتو، ارخذُ

 ގެهللاގެ ސަބަބުން އިބައިސަޖިދަމިމިއަޅާއަށް ! ރެއްވި ރަސްކަލާކޮބޮޑުކުހައްދަވާ އޭ"
 ގެ ސަބަބުން މިއަޅާގެއިސަޖިދަމިއަދި ! އްވާނދޭވެޔުޟްރަތުގައި އަޖުރެއް ލިޙަ

 ޙަޟްރަތުގައި މިއަޅާއަށްޓަކައި ގެهللاބައަދި އި !ފުއްސަވާނދޭވެ އެއްފާފަ ކިބައިން
އަދި  !ވެސަޖިދަ ލައްވާނދޭމިކަމުގައި ޢަމަލެއްފައިވާ ހެޔޮކުރެވިރައްކާފަހަށް 

 މިސަޖިދަދުގެފާނުގެ ކިބައިން ވުރަސްކަލާނގެ އަޅާ ކަމުގައިވާ ދާއިބަ
   ".ޤަބޫލުކުރައްވާނދޭވެ މިސަޖިދަ ދައިން މިއަޅާގެ ކިބައިންވެސްވިފަކުރެއްޤަބޫލު

  

  

                                                             
  وأمحد واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب رواه الترمذي )1(

  . واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب رواه الترمذي )2(
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22 - التشއްޔާތުޙިއައްތަ(  ده(.  

 ةُمحرو يبِالن هاَيأَ كيلَع مالَالس، تباَيِّـالطَّو، اتولَالصو، هلَّل اتيحلتاَ") 52( 
 اُهللا الَّإِ ٰلهإِ ن الَّأَ دهشأَ. نيحالالص اِهللا دباَٰى علَعو ناَيلَع مالَالس، هاتكَربو اِهللا
أَوشهنَّأَ د محمدا عبده ورسلُو1("ه(  

ތަކާއި، ހަށިގަނޑުން ކުރެވޭ  އެންމެހައި ކުރެވޭ އެންމެހައި އަޅުކަންންލުދު"
ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  އަޅުކަންތައް އަޅުކަންތަކާއި އަދި މުދަލުންކުރެވޭ އެންމެހައި

  ،މަތާއިގެ ރަޙުهللا ،އިކަލޭގެފާނަށް ސަލާމާ !އޭނަބިއްޔާއެވެ. އަށެވެهللا
ހާ ޞާލިޙު އަޅުންނަށް ސަލާމް ގެ އެންމެهللاއަޅަމެންނަށާއި ދި އަ .ބަރަކާތްހުއްޓެވެ

ވެސް އިލާހަކު އްޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެ ވެވުންމެނުވީ އަޅުކަންهللا. ޓެވެހުއް
 އެކަލާނގެ އިކަމަށާމުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ އަޅާއަދި . އަޅުހެކިވަމެވެނުވާކަމަށް 

   ".ރަސޫލާކަމަށް މިއަޅާހެކިވަމެވެ

  

 ގެ މައްޗަށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمގެ ފަހުން  تشهد - 23

  ޞަލަވާތް ކިޔެވުން

ٰى لَعو مياهربٰى إِلَع تيلَّص ماَكَ، دمحم ٰى آلِلَعو دمحٰى ملَع لِّص مهللَّاَ" )53(
 ماَكَ دمحم ٰى آلِلَعو دمحٰى ملَع كرِباَ مهللَّاَ، ديجِم ديمح كنإِ، مياهربإِ آلِ
  )2("ديجِم ديمح كنإِ، مياهربإِ ٰى آلِلَعو مياهربٰى إِلَع تكْرباَ

                                                             
 .رواه البخاري )2(     .رواه البخاري ومسلم )1(
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 އިބްރާހީމްގެފާނުގެ އާލުންގެ އިނާއިބްރާހީމްގެފާ! އްވި ރަސްކަލާކޮބޮޑުކުރެހައްދަވާ އޭ"
އި މުޙައްމަދުގެފާނުގެ ގެފާނާލެއްވިފަދައިން މުޙައްމަދު ޞަލަވާތް هللاމައްޗަށް އިބަ

 އީ ހުރިހާهللاރުން އިބަހަމަކަށަވަ! ދޭވެޞަލަވާތް ލައްވާނ ވެސްއާލުންގެ މައްޗަށް
އޭ . ރަސްކަލާނގެއެވެ ހުރިހާ މާތްކަމެއް ލިބިވޮޑިގެންވާތަޢުރީފަކާއި، ޙަމްދު

އިބްރާހީމްގެފާނުގެ އާލުންގެ  އިބްރާހީމްގެފާނާއި،! ޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާބޮ
މައްޗަށް ބަރަކާތްލެއްވިފަދައިން މުޙައްމަދުގެފާނާއި، މުޙާއްމަދުގެފާނުގެ އާލުންގެ 

އީ ހުރިހާ ޙަމްދަކާއި، هللاވަރުން އިބަހަމަކަށަ! ދޭވެބަރަކާތްލައްވާނ ވެސްމައްޗަށް
   ".ހުރިހާ މާތްކަމެއް ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

. مياهربإِ ٰى آلِلَع تيلَّص ماَكَ، هتيرِّذُو هاجِوزٰى أَلَعو دمحٰى ملَع لِّص مهللَّاَ" )54(
رِباَوك لَعٰى محمد وٰى أَلَعزاجِوه رِّذُويتباَ ماَكَ، هكْرت إِ ٰى آلِلَعبراهيإِ. منك 
حميد جِمي1("د(  

 هللاލުންގެ މައްޗަށް އިބަފާނުގެ އާމްގެއިބްރާހީ! ޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮބޮހައްދަވާ އޭ"
އެކަލޭގެފާނުގެ  އި،މުޙައްމަދުގެފާނާފަދައިން  ލެއްވިޞަލަވާތް

 ވެސްރިފަސްކޮޅުގެ މައްޗަށްއެކަލޭގެފާނުގެ ދައަދި  އި،ބަލުންނާނއަނބިއަނބިކަ
މައްޗަށް  ގެފާނުގެ އާލުންއަދި އިބްރާހީމްގެ! ޞަލަވާތްލައްވާނދޭވެ

އި ކަބަލުންނާއެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި އި،އްވިފަދައިން މުޙައްމަދުގެފާނާލެބަރަކާތް
! ލައްވާނދޭވެބަރަކާތް ވެސްދަރިފަސްކޮޅުގެ މައްޗަށްއަދި އެކަލޭގެފާނުގެ 

 ކަމެއްމާތް ތަޢުރީފަކާއި އެންމެހާއީ އެންމެހައި ޙަމްދުهللاހަމަކަށަވަރުން އިބަ
  ".ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

                                                             
 . ގެ ލަފްޒެވެ مسلمއަދި މިއީ  .رواه البخاري ومسلم )1(
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  .ކިޔާދުޢާ ގެފަހުން ސަލާމް ދިނުމުގެކުރިން تشهد - 24

 ياَحمالْ ةنتف نمو، منهج ابِذَع نمو، رِبقَالْ ابِذَع نم كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ") 55(
الْوماَمت ،ومن رِّش فتنالْ ةِسمحِي الد1("الِج(  

ޒާބުންނާއި އަކަށްވަޅުގެ  ،ހަމަށަވަރުން މިއަޅާ! ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާބޮޑު އޭ"
 ންގެ ޙަޟްރަތުهللاއެދި އިބަ ށްދެއްވުމަށްޒާބުން ރައްކާތެރިކޮއަގެ އިނަރަކަ

 ތެރިކޮށްދެއްވުމަށްމަރުވުމުގެ ފިތުނައިން ރައްކައު މާއިހުރުއަދި ދިރި. ދަންނަވަމެވެ
ތުނައިގެ ނުބައިކަމުން އަދި މަސީޙުއްދައްޖާލުގެ ފި. އެދި ދަންނަވަމެވެ

   ".ދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެރައްކައުތެރިކޮށް

، الِجالد حِيِسمالْ ةنتف نم كبِ ذُوعأَو، رِبقَالْ ابِذَع نم كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )56(
أَوعبِ ذُوك من فتنالْ ةمياَح الْوماَمللَّاَ. تهنِّإِ مأَ يعبِ ذُوك مالْ نمِثَأْم الْومغ2("مِر(  

ޒާބުން އަކަށްވަޅުގެ ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއްދަވާހަ އޭ"
އަދި  .ދަންނަވަމެވެ ންގެ ޙަޟްރަތުهللاވުމަށް އެދި އިބައްރައްކައުތެރި ކޮށްދެ

 ންތުގެ ޙަޟްރަهللاކޮށްދެވުމަށް އެދި އިބަމަސީޙުއްދައްޖާލުގެ ފިތުނައިން ރައްކައުތެރި
 އަދި ދިރިއުޅުމާއި މަރުވުމުގެ ފިތުނައިން ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް. ދަންނަވަމެވެ
ރަނިވެރިވުމުން އަދި ފާފަކުރުމުންނާއި ދަ. ތުން ދަންނަވަމެވެގެ ޙަޟްރަهللاއެދި އިބަ

   ".ދަންނަވަމެވެ ންގެ ޙަޟްރަތުهللاރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ

                                                             
   . ގެ ލަފްޒެވެ مسلمއަދި މިއީ  .رواه البخاري ومسلم )1(

  .رواه البخاري ومسلم )2(
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 يل رفاغْفَ، تنأَ الَّإِ بونالذُّ رفغي الَو، اريثكَ ماًلْظُ يِسفْن تملَظَ ينِّإِ مهللَّاَ") 57(
مغفةًر من عندك وارحنِمإِ ينأَ كنالْ تفُغور الرحي1("م(  

ވަނީ މިއަޅާގެ އަމިއްލަ ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާ އޭ"
 އިފިޔަވަ هللاއަދި އިބަ. އަނިޔާވެރިވެފައެވެ ވެރިވުމަކުންގިނަވެގެންވާ އަނިޔާ ށްނަފްސަ
ގެ هللاއިބަ ފަހެ. ފުއްސަވާނެ އެހެންއެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ ފާފަތައް

ޅާއަށް އަދި މިއަ !ދޭވެނޙަޟްރަތުންވާ ފާފަފުއްސެވުމަކުން މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާ
ހަމަކަށަވަރުން އިބަރަސްކަލާނގެއީ ފާފަފުއްސަވާ  !އޯގާވެރިވެވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ
   ".އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ

 ماَو، تنلَعأَ ماَو، تررسأَ ماَو، ترخأَ ماَو، تمدقَ ماَ يل رفاغْ مهللَّاَ") 58(
  )2("تنأَ الَّإِ ٰلهإِ الَ رخّؤمالْ تنأَو، مدّقَمالْ تنأَ. ينِّم هبِ ملَعأَ تنأَ ماَو، تفْرسأَ

ފާފަތަކާއި  އިމިއަޅާގެ އިސްވެދިޔަހަ މިއަޅާއަށް! އްވި ރަސްކަލާކޮބޮޑުކުރެހައްދަވާ އޭ
ފާފަތަކާއި  އިމިއަޅާ ސިއްރުން ކުރިހައަދި  !ފުއްސަވާނދޭވެފާފައެއް  އިހަކުރިފަސްވެ
ވަރަށް  އަދި މިއަޅާ ހައްދުފަހަނަޅާ !ފާފައެއް ފުއްސަވާނދޭވެ އިކުރިހަ އިފާޅުގަ

އަށް ވުރެބޮޑަށް އަދި އެއީ ފާފައެއްކަން މިއަޅާ !އްސަވާނދޭވެކޮށްފައިވާ ފާފަތައް ފު
އިބަރސްކަލާނގެއީ  !އަށް ފުއްސަވާނދޭވެދެނެވޮޑިގަންނަވާ ފާފަވެސް މިއަޅާ هللاއިބަ

 އިބަރަސްކަލާނގެ. ވޮޑިގަންނަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެޑިގަންނަވާ އަދި ފަސްވެއިސްވެވޮ
  .ވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެއްވެގެންވާ އެހެން އެފިޔަވާ އަޅުކަން ވެވުން ޙައްޤު

                                                             
  . رواه البخاري ومسلم )1(

   .رواه مسلم )2(
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  )1("كتدباَع نِسحو، كرِكْشو، كرِكْٰى ذلَع ينِّعأَ مهللَّاَ" )59(

އަށް هللاއިބަ، އިކުރުކުރުމާޒިއަށް هللاއިބަ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ އޭ"
ޗަށް މިއަޅާއަށް ރިވެތިކޮށް އަޅުކަންކުރުމުގެ މައް އަށްهللاއަދި އިބަ ކުރުމާއިޝުކުރު

   "!ދޭވެމަދަދު ދެއްވާނ

 نْأَ نم كبِ ذُوعأَو، نِبجالْ نم كبِ ذُوعأَو، لِخبالْ نم كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ") 60(
  )2("رِبقَالْ ابِذَعو ياَنالد ةنتف نم كبِ ذُوعأَو، رِمعالْ لِذَرٰى أَلَإِ درأُ

ކަމުން މިއަޅާ ބަޚީލުހަމަކަށަވަރުން ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާ އޭ"
ޅާ އަދި މިއަ. ދަންނަވަމެވެ ންގެ ޙަޟްރަތުهللاށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަރައްކާތެރިކޮ

. މެވެގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަهللاފިނޑިކަމުން ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ
މީސްތަކުންނަށް މިއަޅާގެ ބުރައުފުލަންޖެހޭ ( ހިސާބަށް އެންމެ މުސްކުޅި އުމުރާ އަދި

ގެ هللاއެދި އިބަ މަށްމުން ރައްކައުތެރި ކޮށް ދެއްވުރައްދުވުމިއަޅާ  )ހިސާބަށްއުމުރާ
ޒާބުން އަށްވަޅުގެ އަދި ދުނިޔޭގެ ފިތުނައިންނާއި، ކަ. ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ

   ".ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެهللاރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ

   )3("ارِالن نم كبِ ذُوعأَو ةَنجالْ كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ") 61(

                                                             
   .األلباين هوصحح أبو داود والنسائي رواه )1(

  .رواه البخاري )2(

  .األلباين هوصحح أبو داود رواه )3(
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ގެ ޙަޟްރަތުން هللاކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަހަމަ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާ އޭ"
ނަރަކައިން ގެ ޙަޟްރަތުން هللاއަދި އިބަ. ދަންނަވަމެވެއެދި އަށްސުވަރުގެ

   ".ވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެއްރައްކައުތެރިކޮށްދެ

 يا لريخ ةَياَحالْ تملع ماَ ينِيِحأَ قِلْخالْ ٰىلَع كتردقُو بيغالْ كملْعبِ مهللَّاَ") 62(
وتنِفَّوذَإِ يا علمالْ تةَفاَو خيرا لللَّاَ، يهنِّإِ مأَ يلُأَسك خشيتك ي الْفغبِي 
وهاَالشدة ،أَولُأَسكَ كلالْ ةَمقِّح فضاَالرِّ ي الْوغبِض ،أَولُأَسقَالْ كصد ي الْفغٰىن 
رِقْفَالْو ،أَولُأَسك نعالَ ماًي يفَند ،أَولُأَسقُ كةَر عالَ نٍي تقَنطع ،أَولُأَسضاَالرِّ ك بعد 
 قوالشو كهِجو ٰىلَإِ رِظَالن ةَذَّلَ كلُأَسأَو، تومالْ دعب شِيعالْ درب كلُأَسأَو، ِءضاَالقَ
 ناَلْعاجو نماَياِإل ةنيزِا بِـَّنيِّز مهللَّاَ، ةلَّضم ةنتف الَو ةرضم اَءرض رِيغَ يف كئقاَل ٰىلَإِ
هاةًد مهتدي1("ن(  

 ،ވާކަމުންނާއިޣައިބު ދެނެވޮޑިގެން هللاއިބަ! އްވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރަ"
ގެ هللاމިއަޅާ އިބަ( ޑިގެންވާކަމުންވޮވެކުރެއްވުމުގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަޚަލްޤު

ޔޮވެގެންވާކަމަށް މިއަޅާއަށްޓަކައި ހެ ހުރުންމިއަޅާގެ ދިރި) ޙަޟްރަތުން މިދަންނަވަނީ
 ވުންމަރު ދިއަ !ވެހިނދަކު މިއަޅާ ދިރިލަހައްޓަވާނދޭއިދެނެވޮޑިގެންވާހަ هللاއިބަ

ދެނެވޮޑިގެންވަނީނަމަ މިއަޅާގެ  هللاވެގެންވާކަމަށް އިބަޓަކައި ހެޔޮމިއަޅާއަށް
ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާއީ ! ކޮއޭހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާ !ވެމަރުގަންނަވާނދޭ

އްވުމަށް ބުގައާއި ޙާޟިރުގައި އިބަރަސްކަލާނގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހެއްކަމުގައި ލެޣައި
އަދި ރުހުމުގައާއި ނުރުހުމުގައި . ޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެގެ ޙަهللاއެދި އިބަ

                                                             
   .األلباين هوصحح النسائي وأمحد رواه )1(



  ުގެ ކިއްލާ ންމުސްލިމ  

 
43 

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاޤު ދެއްވުމަށް އެދި އިބަޙައްޤުބަސްބުނުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީ
ވުމަށް އްޤީރުކަމުގައި މެދުމިންވަރެއް ދެކަމުގައާއި ފަދިނއަދި މުއްސަ. ދަންނަވަމެވެ
އް އްނުވާ ނިޢުމަތެއަދި ނެތިދިއުމެ. ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެهللاއެދި އިބަ

 ލަށްއަދި މެދުކެނޑުމެއްނުވާ ލޮ .ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެهللاދެއްވުމަށް އެދި އިބަ
ގެ ޙަޟްރަތުން هللاދެއްވުމަށް އެދި އިބަ) ހިތްހަމަޖެހުމެއް(ފިނިކަންދޭ އެއްޗެއް 

އި ލެއްވުމަށް ރުހޭމީހެއްކަމުގަ) މިންވަރުފުޅަށް( އަދި ފައިސަލާއަށްފަހު. ވެމެދަންނަވަ
ދިރިއުޅުމެއް  އަދި މަރުވުމަށް ފަހު އަރާމު .ވެމެގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަهللاދި އިބައެ

ގެއްލުންދެނިވި  އަދި. ވެމެދަންނަވަޙަޟްރަތުން ގެ هللاދެއްވުމަށް އެދި އިބަ
މުގެ ފުޅަށް ބެލުދީދާރުގެ هللاއިބައި ގުފުރެދޭ ކަހަލަ ފިތުނައަކާ ނުލަމަ ލީފަކާއި،ތަކު

ގެ هللاއުޤުވެރިކަން ދެއްވުމަށް އެދި އިބަބައްދަލުކުރުމުގެ ޝައާ هللاފޮނިކަމާއި، އިބަ
އީމާންކަމުގެ ! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. ވެމެޙަޟްރަތުން ދަންނަވަ

މަގުދައްކާ ބަޔަކު ތެދު އަދި !އަޅަމެން ޒީނަތްތެރި ކުރައްވާނދޭވެޒީނަތުން 
   "!ދޭވެމެން ލައްވާނޔަކު ކަމުގައި އަޅަތެދުމަގު ލިބިގެންވާ ބަ ،އިކަމުގައްޔާ

لَم يلد ولَم يولَد  يذالَّ دمالص دحاَأل داحوالْ كنأَبِ ُهللا ياَ كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ") 63(
دا أَحكُفُو لَه كُني لَمنْأَ، و تغفر لذُ ينبِوإِ ينأَ كنالْ تفُغور الرحي1("م(  

ބަފަޔަކު އަދި އީ އެފަރާތަކަށް هللاއިބަ !هللاއޭ ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާ އޭ"
 އެއްކައުވަންތަ، ،ނުވާ އަދި އެފަރާތަކާ އެއްފަދަ އެހެންއެއްވެސް ފަރާތެއްނުވާދަރިއަކު

 ،ވޮޑިގެންނުވާވެއެފަރާތް އެހެން ފަރާތަކަށް ކަމަކަށް ބޭނުން، އެކަހެރިވެވޮޑިގެންވާ
ހަމަކަށަވަރުން . ކުން ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެވެތަރާތްއެހެންފަ ށްއެފަރާތަ

                                                             
  .األلباين هوصححبلفظه وأمحد  النسائي أخرجه )1(
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މިއަޅާއަށް  މެދުވެރިކޮށް ފުޅުގެ ޙަޟްރަތުން މިބަސްهللاއިބަ މިއަޅާ
ގިނަގިނައިން އީ هللاހަމަކަށަވަރުން އިބަ .ވަމެވެއެދި ދަންނަފާފަފުއްސަވައިދެއްވުމަށް 

   ".ފާފަފުއްސަވާ އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ

، كلَ كيرِش الَ كدحو تنأَ الَّإِ ٰلهإِ الَ دمحالْ كلَ نَّأَبِ كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ") 64(
 ينِّإِ مويـقَ ياَ يح ياَ، امِركْاِإلو لِالَجا الْذَ ياَ ضِراَألو اتوماَالس عيدب ياَ، انُنمالْ
  )1("ارِالن نم كبِ ذُوعأَو ةَنجالْ كلُأَسأَ

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަހަ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
ހަމަކަށަވަރުން އެންމެހައި ޙަމްދާއި . ތައް މެދުވެރިކޮށް އެދި ދަންނަވަމެވެފުޅުމިބަސް

ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން  هللاއިބަ. އަށެވެهللاލިބިވޮޑިގެންވަނީ އިބަތަޢުރީފެއް 
ވަންތަ އެއްކައު އީهللاއިބަ. ލާހަކު ނުވެއެވެޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އި

ނައިން އީ ގިނަގިهللاއިބަ. ވެސް ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެއަށް އެއްهللاއިބަ. އިލާހެވެ
ނެތުމުގެ ތެރެއިން އެންމެ  އުޑުތަކާއި ބިން އޭ. ންވާ ފަރާތެވެވެވޮޑިގެތެރިސާންޙުއި

އޭ ! ގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮވެރިކަމާއި މާތްކަމުތިއޭ މަ! ހެއްދެވި ރަސްކަލާކޮ ފުރަތަމަ
ވާ ހިންގުމުގައި ޤާއިމުވެވޮޑިގެން ވޮޑިގެންވާ އެންމެހައި ކަންކަމެއްދިރިދެމި

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاދެއްވުމަށް އެދި އިބަ ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ސުވަރުގެ! ރަސްކަލާކޮ
ގެ ޙަޟްރަތުން هللاކޮށްދެވުމަށް އެދި އިބަ ލާމަތްއަދި ނަރަކައިން ސަ  .ދަންނަވަމެވެ
   ".ދަންނަވަމެވެ

                                                             
  .األلباين هوصححرواه أهل السنن  )1(
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 دمالص دحاَأل تنأَ الَّإِ ٰلهإِ الَ اُهللا تنأَ كنأَ دهشأَ ينِّأَبِ كلُأَسأَ ينِإِ مهللَّاَ" )65(
  )1("دحا أَوفُكُ هن لَّكُي ملَو دلَوي ملَو دلي ملَ يذالَّ

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަހަ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
އީ ރަސްކަލާނގެހަމަކަށަވަރުން އިބަ. ތައް މެދުވެރިކޮށް އެދި ދަންނަވަމެވެފުޅުމިބަސް
 ން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންވެވުކަންއަޅު އިފިޔަވަهللا އިބަ. އަޅާ ހެކިވަމެވެކަމަށް މިهللا

އީ އެފަރާތަކަށް ބަފަޔަކު އަދި ދަރިއަކުނުވާ އަދި هللاއިބަ. ނުވެއެވެލާހަކު އެއްވެސް އި
އެފަރާތް  ،ނުވާ އެއްކައުވަންތައެއްވެސް ފަރާތެއް އެފަރާތަކާ އެއްފަދަ އެހެން

ތަކުން އެހެންފަރާތް ށްއެފަރާތަ ،ވޮޑިގެންނުވާންފަރާތަކަށް ކަމަކަށް ބޭނުންވެއެހެ
  ".ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެވެ

  

  .ނަމާދުން ސަލާމްދިނުމަށްފަހު ކުރާޒިކުރުތައް - 25

ا ذَ ياَ تكْرباَت، مالَالس كنمو، مالَالس تنأَ مهللَّاَ )ތިންފަހަރު( اَهللا رفغتسأَ") 66(
  )2("امِركْاِإلو لِالَجالْ

އޭ . ގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެهللاމިއަޅާ "
އަދި . އީ ސަލާމަތްކަންދޭ ފަރާތެވެهللاއިބަ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

 އޭ މަތިވެރިކަމާއި މާތްކަމުގެ ވެރި. ގެ ޙަޟްރަތުންނެވެهللاސަލާމަތްތެރިކަންވަނީ އިބަ
  ."މަތިވެރިވެވޮޑިގެންވެއެވެ ،މާތްވެهللا އިބަ! ރަސްކަލާކޮ

                                                             
    .األلباين هوصححوأمحد  ابن ماجهو الترمذي و أبو داود رواه )1(

  . رواه مسلم )2(
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 ٍءيش لِّٰى كُلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ، هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ" )67(
 كنم دّجا الْذَ عفَني الَو، تعنم ماَل يطعم الَو، تيطَعأَ ماَل عنِماَ الَ مهللَّاَ، ريدقَ
  )1("دجالْ

. އިލާހަކުނުވެއެވެމެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް هللا "
. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ. އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ

އަދި . ހުރިހައި ވެރިކަމަކާއި ހުރިހައި ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ
އެކަލާނގެއީ ހުރިހައި ކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ 

ދެއްވާ އެއްޗެއް  هللاބައި! ރަސްކަލާކޮ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި އޭ .ރަސްކަލާނގެއެވެ
އެއްޗެއް ދޭނެ  މަނާކުރެއްވި هللاއަދި އިބަ. ނުވެއެވެ ފަރާތެއް ކުރާނެމަނާ
އެއްވެސް ޤަދަރުވެރިޔަކަށް ނުވަތަ  އަދި. ފަރާތެއްވެސް ނުވެއެވެއެހެން

ރިކަން އިބަރަސްކަލާނގެ ނަސީބުވެރިޔަކަށް އޭނާގެ ޤަދަރުވެރިކަން ނުވަތަ ނަސީބުވެ
އެއްޗަކީ  ހަމައެކަނި ފައިދާދޭ(. ނުކޮށްދޭނެއެވެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ޙަޟްރަތުން

   " .)ޢަމަލެވެ ޞާލިޙު

 ٍءيش لِّٰى كُلَع وهو دمحالْ هلَو، كلْمالْ هلَ، هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ") 68(
 هلَو   ةُمعالن  هلَ ،اهيإِ  الَّإِ  دبعن الَو، اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ، اِهللابِ الَّإِ ةَوقُ الَو لَوح الَ. ريدقَ
  )2("نَورفكاَالْ هرِكَ ولَو نيالدّ هلَ نيصلخم اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ، نسحالْ ُءناَالثَّ هلَو لُضفَالْ

                                                             
  .رواه البخاري ومسلم )1(

   .رواه مسلم )2(
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. އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެމެނުވީ هللا "
. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ. އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ

އަދި . ހުރިހައި ވެރިކަމަކާއި ހުރިހައި ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ
ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ  އެކަލާނގެއީ ހުރިހައި ކަމެއްގެ މައްޗަށް

ހެޔޮކަމެއްކުރުމުގެ ބާރެއް އަދި ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ . ރަސްކަލާނގެއެވެ
މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން هللا  .ގެ ޙަޟްރަތުން މެނުވީ ނުވެއެވެهللاބާރެއްވެސް 

އަދި އަޅަމެން އެކަލާނގެއަށް . ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ
ސަނާ  ނިޢުމަތާއި، ދަރުމައާއި، ރިވެތި. އަޅުކަމެއްނުކުރަމުއެވެ މެނުވީ

މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން هللا . ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށެވެ
އަދި ކާފިރުން ކިތަންމެ . ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ

މާއި ދީން މެންނީ އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަނުރުހުނުކަމުގައިވިޔަސް އަޅަ
   ."  ޚާލިޞްކުރާމީހުންނެވެ

)69( "سالْ، اِهللا نَحاَبحمد لَّلكْأَ اُهللا، هبر ) ްإِ الَ )ތެއްތިރީސްފަހަރުކޮންމެކަލިމައެއٰله 
  )1("ريدقَ ٍءيش لِّٰى كُلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ، هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ

. އަށެވެهللاމެހައި ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެން !ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެهللا"
މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް هللا . އެވެهللاއެންމެބޮޑީ 

އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް . އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ. އިލާހަކުނުވެއެވެ
ކަމަކާއި ހުރިހައި ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހުރިހައި ވެރި. ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ

                                                             
. އޭނާގެ ކުދިފާފަތައް ފޮހެވިގެންދާނެއެވެ. ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހުން މިޒިކުރުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ" )1(

    .رواه مسلم." އެއީ އެފާފަތައް ކަނޑުގެ ފޮނުހައި ގިނަވިކަމުގައިވީނަމަވެސް މެއެވެ
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އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހައި ކަމެއްގެ މައްޗަށް . އެކަލާނގެއަށެވެ
   ."   ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

)70( # " !              [  $  #  "   !!  '  &  !    )

,  +   *  !    2  1  0  /  .   Z     

هللا . އެވެهللاއެއީ . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!) އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ"(
އެކަލާނގެއަށް ދަރިކަލަކު . އީ ފުދިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެهللا. އެއްކައުވަންތައެވެ

އަދި އެކަލާނގެއާ އެއްފަދަ އެހެން . އަދި ބަފައިކަލަކު ނުމެވޭމެއެވެ. ނުވެއެވެ
  ."އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ

 
v # " !             [  7  6   5  4!    <  ;   :  9!  

B  A  @  ?   >  !   H   G  F  E  D !        K  J

N  M  L     Z  
ހެނދުނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!) އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ"(

ޙަޟްރަތުން، އެކަލާނގެ ހެއްދެވި ހުރިހައި މަޚްލޫޤުންގެ ނުބައިކަމުން 
އަދި ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން ވެރިވާހިނދު އެރޭގަނޑުގެ . ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ

) ގޮށްތައް ޖަހައި އެ(އަދި . އަނދިރިކަމުގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ
ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް ) އެބަހީ ސިހުރުވެރިންގެ(ކަށް ފުމޭ އަންހެނުންގެ ގޮށްތަ
ހަސަދަވެރިވާހިނދު އޭނާގެ ނުބައިކަމުން އަދި ހަސަދަވެރިޔާ . އެދެމެވެ

   ."ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ
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v # " !       [  S   R   Q  P!  V  U  !  

Y   X  !  ^  ]  \  [  !    c  b  a   `

  d!                h  g  fZ                   )ު1()ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހ( 
ޖިންނީންނާއި އިންސާނުންގެ  .ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!) އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ"(

) ގެ ޒިކުރުކުރެވޭހިނދުهللا(ތެރެއިން މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަށް ވަސްވާސްލައިދޭ 
ފަހަތަށް އެނބުރިދާ ވަސްވާހުގެވެރި ޝައިޠާނާގެ ނުބައިކަމުން 

މީސްތަކުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް 
މީސްތަކުންގެ . ތަކުންގެ ޙަޤީޤީ ރަސްކަލާއެވެއެކަލާނގެއީ މީސް. އެދިދަންނަވަމެވެ

  ."އިލާހެވެ
  

)71(  [     ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy   x   w   v  u  t  s
  »   º¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨   §
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  Ï   Î  Í   ÌËZ   ) ެ2()ނަމާދަކަށްފަހުކޮންމ(  

އީ އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް هللا"
އެކަލާނގެއީ ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ އަބަދަށް . އިލާހަކުނުވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

ތާއްޔާޖެހުމާއި ނިދުން އެކަލާނގެއަށް . ޤާއިމުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
. ހައިއެއްޗެއް ވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެއުޑުތަކާއި ބިމުގައި ވާ. ނިސްބަތްވެގެންނުވެއެވެ

                                                             
   .األلباين هوصحح أبو داود والنسائي رواه )1(

އޭނާ މަރުވުން ނޫން އިތުރުކަމެއް . ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު މިއާޔަތް ކިޔަވައިފިމީހާ ދަންނައެވެ" )2(
 هوصححيف عمل اليوم والليلة وابن السني  النسائيرواه ." އޭނާ ސުވަރުގެ ވަނުން މަނާއެއްނުކުރެއެވެ

  .األلباين



  ުގެ ކިއްލާ ންމުސްލިމ  

 
50 

އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި އެކަލާނގެ އިޒުނަފުޅާނުލައި ޝަފާޢަތްތެރިވެވޭނީ 
އެބައިމީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ވާހައިކަމަކާއި އެބައިމީހުންގެ ފަހަތުގައި ކާކަށްހެއްޔެވެ؟ 
އެކަލާނގެ ) އެބަހީ އިސްވެދިޔަހައި ކަމަކާއި ފަހުން ވާނޭހައި ކަމެއް(ވާހައިކަމެއް 

އަދި އެކަލާނގެ ޢިލްމުފުޅުގެ ތެރެއިން އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި . ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ
އެކަލާނގެ ކުރުސިކޮޅު . މިންވަރެއް މެނުވީ އެބައިމީހުންނަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ

އުޑުތަކާއި ބިމަށްވުރެ ) އެކަލާނގެ ފައިންޕުޅު އަޅުއްވާ ގޮނޑިކޮޅު(
ން ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓެވުމުގައި އުޑުތަކާއި ބި އަދި. ތަނަވަސްވެގެންވެއެވެ

އަދި އެކަލާނގެއީ މަތިވެރިވެ . އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ވަރުބަލިކަމެއް ނާދެއެވެ
  ."މާތްވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

  

 وهو تيميو ييِحي دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ، هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ" )72(
لِّٰى كُلَع شقَ ٍءيدي1()މަޣްރިބުނަމާދާއި ފަތިސްނަމާދަށްފަހު ދިހަފަހަރު( "ر(  
  

. މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެهللا "
. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ. އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ

. ހުރިހައި ވެރިކަމަކާއި ހުރިހައި ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ
އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހައި ކަމެއްގެ . އަދި މަރުއްވައެވެ. އެކަލާނގެ ދިރުއްވައެވެ

   ."މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
  

ފަތިސްނަމާދުން ( "الًبقَتم الًمعو، باًيِّطَ قاًزرِو، عاًفناَ ماًلْع كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )73(
  )2()ސަލާމްދިނުމަށްފަހު

  

                                                             
  .وأمحد رواه الترمذي )1(

   .األلباين هوصححوغريه  رواه ابن ماجه )2(
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ގެ ޙަޟްރަތުން هللاހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ، އިބަ !އޭހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމަކާއި، ޙަލާލުވެގެންވާ ރިޒްޤަކާއި، ޤަބޫލުވެވިގެންވާ ޢަމަލެއް 

  ."ދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ
  
  

  .އިސްތިޚާރާނަމާދުގެ ދުޢާ - 26
  

 اهللا عليه وسلّمرسول اهللا صلّى . ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެهللا މާތް )74(
އަހުރެމެންނަށް ޤުރުއާނުން ސޫރަތް އުނގަންނައިދެއްވާފަދައިން އެންމެހައި 

حديث . ކަންކަމުގައި އިސްތިޚާރާކުރަން އަހުރެމެންނަށް އުނގަންނައިދެއްވައެވެ
ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ކަމެއްކުރުމަށް ގަސްތުކޮށްފިނަމަ . "ކުރައްވައެވެފުޅު

    ."ދެން ކިޔާށެވެ. ފިޔަވައި ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއްކުރާށެވެފަރުޟުނަމާދު 
  

، مِيظعالْ كلضفَ نم كلُأَسأَو، كتردقُبِ كردقْتسأَو، كملْعبِ كريختسأَ ينِّإِ مهللَّاَ"
 ملَعت تنكُ نْإِ مهللَّاَ، بِويغالْ مالَّع تنأَو، ملَعأَ الَو، ملَعتو، ردقْأَ الَو ردقْت كنإِفَ
 ريخ .)ނުވަތަ އެކަން ހިތަށްއަރުވާށެވެ. ކުރަންއުޅޭ ކަމެއްގެ ނަންގަންނާށެވެ( رما اَألٰهذَ نَّأَ
لي في دنِيي وعاَمشي عاَوقأَ ةُبرِماقْفَ يدره لي وسِّيره لثُ يرِباَ مك لي فيه ،نْإِو 
ނުވަތަ އެކަން . ކުރަންއުޅޭ ކަމެއްގެ ނަންގަންނާށެވެ( رما اَألذَٰه نَّأَ ملَعت تنكُ

 هنع ينِفْرِاصو ينِّع هفْرِاصفَ يرِمأَ ةُبقعاَو يشعاَمو ينِيد يف يل رش .)ހިތަށްއަރުވާށެވެ
اقْودر لالْ يخير حثُ نَكاَ ثُيأَ مرنِضبِ ي1("ه(  
 
ގެ ޢިލްމުފުޅުގެ هللاހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ، އިބަ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"

ގެ هللاއަދި އިބަ. ގެ ޙަޟްރަތުން ހެޔޮކަންތަކަށް އެދެމެވެهللاޒަރިއްޔާއިން އިބަ

                                                             
 .رواه البخاري )1(
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ގެ ޙަޟްރަތުން ކުޅަދާނަކަން ދެއްވުމަށް هللاކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ޒަރިއްޔާއިން އިބަ
ގެ މާތް ދަރުމަވަންތަކަމުން ދެއްވުމަށް هللاއަދި އިބަ. އެދިދަންނަވަމެވެ
. ހުރިހައި ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތައެވެهللا ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އިބަ. އެދިދަންނަވަމެވެ

. ހުރިހައި ކަމެއް ދެނެވޮޑިގެންވަމުއެވެهللا އަދި އިބަ .އަދި މިއަޅާ ނުކުޅެދިގެންވަމެވެ
އީ ޣައިބުގައިވާ ހުރިހާކަމެއް هللاއަދި އިބަ. އަދި މިއަޅާ ނުދަންނަމެވެ

! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. މޮޅަށްދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
މިއަޅާގެ ، މިއަޅާގެ ދީނާއި، މިއަޅާގެ ދިރިއުޅުމާއި .....ހަމަކަށަވަރުން މިކަމަކީ

ދެނެވޮޑިގެންވަނީނަމަ هللا ކަންތަކުގެ ނަތީޖާގެގޮތުން މިއަޅާއަށް ހެޔޮކަމެއްކަމުގައި އިބަ
އަދި އެކަންތައް މިއަޅާއަށް ! ފަހެ އެކަންތައް މިއަޅާއަށް މިންވަރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

އަދި ! ދެން އެކަމުގައި މިއަޅާއަށް ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ! ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނދޭވެ
މިއަޅާގެ ދީނާއި، މިއަޅާގެ ދިރިއުޅުމާއި، މިއަޅާގެ  .....ހަމަކަށަވަރުން މިކަމަކީ

هللا ކަންތަކުގެ ނަތީޖާގެގޮތުން މިއަޅާއަށް ނުބައިކަމެއްކަމުގައި އިބަ
އަދި ! ދެނެވޮޑިގެންވަނީނަމަ ފަހެ މިއަޅާގެ ކިބައިން އެކަންތައް ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

މިއަޅާއަށް  އަދި ހެޔޮކަންތައް! ނދޭވެށްދެއްވާއެކަންތަކުން މިއަޅާ ދުރުކޮ
އަދި އެކަމަށް . މެއެވެއެއީ ކޮންމެތަނެއްގައި ވީނަމަވެސް ! މިންވަރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
  !"މިއަޅާ ރުއްސަވާނދޭވެ

ގެ ޙަޟްރަތުން އިސްތިޚާރާކޮށް އަދި މުއުމިނު މަޚްލޫޤުންނާ هللاޚާލިޤުވަންތަ    
ކަމާއެކު ވިސްނައިގެން ކޮށްފިމީހާއަށް އޭނާގެ ކަންތައް ފުރިހަމަ ޔަޤީންމަޝްވަރާކޮށް 

. ވަޙީކުރެއްވިއެވެهللا ހަމަކަށަވަރުން މާތް. އެއްވެސް ހިތާމައެއް ނުވެއެވެ) އެކަމުގައި(

 [  J  I  H  G  FE  D  C    B  A   @?  >  =Z )1( " ިއަދ
ފަހެ ކަލޭގެފާނު ކަމަކަށް . ކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނާ މަޝްވަރާކުރައްވާށެވެ

  ."އަށް ވަކީލުކުރައްވާށެވެهللاޢަޒުމުކުރައްވައިފިނަމަ ފަހެ 

                                                             
  .159: آل عمرانسورة  )1(
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  .ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޒިކުރުތައް - 27
  
  )1(.هدعب يبِن الَ نٰى ملَع مالَالسو ةُالَالصو، هدحو هلَّل دمحلْاَ

އެކަލާނގެ . އަށެވެهللاއެންމެހައި ޙަމްދުތަޢުރީފެއް ޙައްޤުވެގެންވަނީ މާތް{
އަދި އެނަބިއްޔާއަށްފަހު އެއްވެސް ނަބިއްޔަކުނުވާ ނަބިއްޔާގެ . އެއްކައުވަންތައެވެ

  }.މައްޗަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމްހުއްޓެވެ
  

|  ]   أَعوذُ بِاِهللا من الشيطاَن الرجِيمِ )75(   {  zy  x    w    v  u  t  s
  ³   ²±    °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §     ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }

           Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶   µ  ´
  Ï    Î   Í   ÌË     Ê     É   ÈÇ  ÆZ  )2(           )71  ަގައި މާނ

  ).އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ

                                                             
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް )1(

އަށް ޒިކުރުކުރާ هللاފަތިސްނަމާދުން ފެށިގެން އިރުއަރައިފުމަށްދާންދެން " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 
ބަޔަކާއެކު ތިމަންކަލޭގެފާނު އިށީނދެވަޑައިގަތުން، އިސްމާޢީލުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުން ހަތަރުއަޅުން  

އަދި ޢަޞުރުނަމާދުންފެށިގެން . މިނިވަންކުރުމަށްވުރެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ލޮބުވެތިކަންބޮޑެވެ
އަށް ޒިކުރުކުރާ ބަޔަކާއެކު ތިމަންކަލޭގެފާނު އިށީނދެވަޑައިގަތުންވެސް هللاސިއްޖައުމަށްދާންދެން އިރުއޮއް

وحسنه  أبو داود رواه." ހަތަރުއަޅުން  މިނިވަންކުރުމަށްވުރެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ލޮބުވެތިކަން ބޮޑެވެ
    .األلباين

ހަވީރުވަންދެން ޖިންނީންގެ ކިބައިން މިއާޔަތް ހެނދުނު ކިޔައިފިމީހާ ". 255سورة البقرة  )2(
ވަންދެން ޖިންނީންގެ ކިބައިން ންއަދި ހަވީރު ކިޔައިފިމީހާ ހެނދު. ރައްކާތެރިކުރެވޭނެއެވެ
  .يف صحيح الترغيب والترهيب األلباين هوصححأخرجه احلاكم ." ރައްކާތެރިކުރެވޭނެއެވެ
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)76( # " !              [  $  #  "  !!  '  &  !    )

,  +   *  !    2  1  0  /  .   Z      
    

v # " !             [  7  6   5  4!    <  ;   :  9!  

B  A  @  ?   >  !   H   G  F  E  D !        K  J

N  M  L     Z    
# " !       [  S  R   Q   P!  V  U  !     X

Y  !  ^  ]   \  [  !    c  b  a   `

  d!                h  g  fZ )1(  )70 ެހިނގައްޖެއެވެގައި މާނަ އިސްވ.(  
  
، هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ هٰلإِ الَ، هلَّل دمحالْو هلَّل كلْمالْ حبصأَو ناَحبصأَ") 77(
 مِويا الْٰهذَ يف ماَ ريخ كلُأَسأَ بِّر، ريدقَ ٍءيش لِّكُ ٰىلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ
وخيماَ ر بعده أَوعبِ ذُوك من ماَ رِّش فا الْذَٰه ييمِو وماَ رِّش بعده ،أَ بِّرعبِ ذُوك 
مكَالْ نلِس ،وسالْ ِءوكرِب ،أَ بِّرعبِ ذُوك من ابٍذَع فارِي الن وابٍذَع قَي الْف2("رِب(  
 
އަށްޓަކައި هللاއަދި އެންމެހައި ވެރިކަމެއް . އަޅަމެން ހެނދުންކޮށްފީމުއެވެ"

އަދި .) އަށް މިލްކުވެއްޖެއެވެهللاނުވަތަ އެންމެހައި ވެރިކަމެއް . (ހެނދުންކޮށްފިއެވެ
މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން هللا . އަށެވެهللاހުރިހައި ޙަމްދެއްވަނީ 

                                                             
އެކަން އޭނާއަށް ހުރިހައި . ހާ ދަންނައެވެމިތިންސޫރަތް ހެނދުނާއި ހަވީރު ތިންފަހަރު ކިޔައިފިމީ" )1(

  .األلباين هوصحح الترمذيو أخرجه أبو داود." ކަމަކުން ފުދޭނެއެވެ
  .رواه مسلم )2(
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އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް . އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ. އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ
ހުރިހައި ވެރިކަމަކާއި ހުރިހައި ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ . ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ
މައްޗަށް  އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހައި ކަމެއްގެ. އެކަލާނގެއަށެވެ

! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
މިއަދުގައި ވާހައި ހެޔޮކަމަކާއި މިއަދަށްފަހުގައި ވާހައި ހެޔޮކަމެއް ދެއްވުމަށް އެދި 

އަދި މިއަދުގައި ވާހައި . ވެވަމެގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަهللاމިއަޅާ އިބަ
ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް ނުބައިކަމަކުންނާއި މިއަދަށްފަހުގައި ވާހައި ނުބައިކަމަކުން 

އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި . ވެވަމެގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަهللاއެދި މިއަޅާ އިބަ
ށް ކަންނެތްކަމާއި މުސްކުޅި ކަމުގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަ! ރަސްކަލާކޮ

އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި . ވެވަމެގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަهللاއެދި މިއަޅާ އިބަ
ނަރަކައިގެ އަޒާބުންނާއި ކަށްވަޅުގެ އަޒާބުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް ! ރަސްކަލާކޮ

    ." ވެވަމެގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަهللاއެދި މިއަޅާ އިބަ
  

 الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ، هلَّل دمحالْو هلَّل كلْمالْ أَمسيناَ وأَمسى" )ހަވީރުނަމަ ކިޔާނީ(
رِشيلَ كلَ، هالْ هلْمك لَوالْ هحمد وهو لِّٰى كُلَع شقَ ٍءيدير ،أَ بِّرلُأَسك خيماَ ر في 
، هاَدعب ماَ رِّشو اللَّيلَة هٰهذَ يف ماَ رِّش نم كبِ ذُوعأَو هاَدعب ماَ ريخواللَّيلَة  هٰهذَ
أَ بِّرعبِ ذُوك مكَالْ نلِس ،وسالْ ِءوكرِب ،أَ بِّرعبِ ذُوك من ابٍذَع فارِي الن 
وابٍذَع قَي الْف1("رِب(  
  

އަށްޓަކައި هللاއަދި އެންމެހައި ވެރިކަމެއް . އަޅަމެން ހަވީރުކޮށްފީމުއެވެ"
އަދި .) އަށް މިލްކުވެއްޖެއެވެهللاނުވަތަ އެންމެހައި ވެރިކަމެއް . (ހަވީރުކޮށްފިއެވެ

މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން هللا . އަށެވެهللاހުރިހައި ޙަމްދެއްވަނީ 
އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް . އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ. އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ

ހުރިހައި ވެރިކަމަކާއި ހުރިހައި ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ . ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ
                                                             

   .رواه مسلم )1(
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މައްޗަށް  އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހައި ކަމެއްގެ. އެކަލާނގެއަށެވެ
! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

މިރޭގައި ވާހައި ހެޔޮކަމަކާއި މިރެއަށްފަހުގައި ވާހައި ހެޔޮކަމެއް ދެއްވުމަށް އެދި 
ވާހައި ނުބައިކަމަކުންނާއި އަދި މިރޭގައި . ވެވަމެގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަهللاމިއަޅާ އިބަ

ގެ هللاށްފަހުގައި ވާހައި ނުބައިކަމަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މިއަޅާ އިބަމިރެއަ
ކަންނެތްކަމާއި ! ކަލާކޮއޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސް. ވެވަމެޙަޟްރަތުން ދަންނަ

ގެ هللاކަމުގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މިއަޅާ އިބަމުސްކުޅި
ނަރަކައިގެ ! އްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހަ. ވެވަމެޙަޟްރަތުން ދަންނަ

ގެ هللاއަޒާބުންނާއި ކަށްވަޅުގެ އަޒާބުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މިއަޅާ އިބަ
   ."ވެވަމެޙަޟްރަތުން ދަންނަ

  

  )1("روشالن كيلَإِو تومن كبِو، ياَحن كبِو، ناَيسمأَ كبِو، ناَحبصأَ كبِ مهللَّاَ" )78(
 
ގެ ވާގިފުޅާއެކު އަޅަމެން هللاއިބަ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"

އަދި . ގެ ވާގިފުޅާއެކު އަޅަމެން ހަވީރުކުރީމުއެވެهللاއިބައަދި ހަމަ . ހެނދުންކުރީމުއެވެ
ގެ هللاއަދި ހަމަ އިބަ. ގެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަޅަމެން ދިރިތިބެމުއެވެهللاއިބަ

އަދި ކަށްވަޅުން ތެދުވެގެން ދިއުންވަނީ . މަރުވަމުއެވެރައްކާތެރިކަމާއެކު އަޅަމެން 
      ."ގެ ޙަޟްރަތަށެވެهللاއިބަ

  

   تومن  كبِو، ياَحن  كبِو ،ناَحبصأَ كبِو، ناَيسمأَ كبِ مهللَّاَ"  )ހަވީރުނަމަ ކިޔާނީ(
لَإِوياملَ كري2("ص(   
 

                                                             
      .األلباين هوصححرواه الترمذي  )1(

       .األلباين هوصححرواه الترمذي  )2(
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 ގެ ވާގިފުޅާއެކު އަޅަމެންهللاއިބަ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
އަދި  .ހެނދުންކުރީމުއެވެ ގެ ވާގިފުޅާއެކު އަޅަމެންهللاއަދި ހަމަ އިބަ .ހަވީރުކުރީމުއެވެ

ގެ هللاއަދި ހަމަ އިބަ. ގެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަޅަމެން ދިރިތިބެމުއެވެهللاއިބަ
ގެ هللاދިއުންވަނީ އިބައެނބުރި އަދި . ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަޅަމެން މަރުވަމުއެވެ

  ."ޙަޟްރަތަށެވެ
  

 كدهٰى علَا عنأَو، كدبا عنأَو ينِتقْلَخ، تنأَإِالَّ  ٰلهإِ الَ يبِّر تنأَ مهللَّاَ" )79(
ووعدماَ ك اسطَتعأَ، تعبِ ذُوك من ماَ رِّش صنعأَ، تبلَ ُءونِبِ كعمتك لَعي ،أَوبُءو 
  )1("تنأَ الَّإِ بونالذُّ رفغي الَ هنإِفَ يل رفاغْفَ يبِنذَبِ
 
. އީ މިއަޅާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެهللاއިބަ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"

. ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެهللا އިބަ
އަދި މިއަޅާއަށް . ގެ އަޅަކީމެވެهللاއަދި މިއަޅާއަކީ އިބަ. އެވެهللاމިއަޅާ ހެއްދެވީ އިބަ

ގެ هللاއަދި އިބަ. ގެ ޢަހުދުގެ މަތީގައެވެهللاމިއަޅާ މިހުރީ އިބަކުޅަދާނަވީ މިންވަރަކުން 
މިއަޅާއަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ނުބައިކަމުން . ވަޢުދުގެ މަތީގައެވެ

މިއަޅާގެ . ގެ ޙަޟްރަތުން އެދިދަންނަވަމެވެهللاރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް މިއަޅާ އިބަ
އަދި މިއަޅާގެ . އިޢުތިރާފުވަމެވެތަށް މިއަޅާ ގެ ނިޢުމަهللاމައްޗަށްވާ އިބަ

އެހެނީ ! ފަހެ މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ. ފާފަތަކަށްވެސް މިއަޅާ އިޢުތިރާފުވަމެވެ
  ."ފިޔަވައި ފާފަފުއްސަވައިދެވޭނެ އެހެންފަރާތެއް ނުވެއެވެهللا ހަމަކަށަވަރުން އިބަ

  

                                                             
އަށް އީމާންވެހުރެ ޔަޤީންކަމާއެކު މިދުޢާ ހަވީރު ކިޔައިގެން ހުއްޓައި ހެނދުންނުވަނީސް هللا )1(

އަދި އެފަދައިން ހެނދުނު ކިޔައިގެން ހުއްޓައި . މަރުވެއްޖެނަމަ އޭނާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެއެވެ
  .أخرجه البخاري. ހަވީރުނުވަނީސް މަރުވެއްޖެނަމަ އޭނާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެއެވެ
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 عيمجو كتكَئالَمو، كشرع ةَلَمح دهِشأُو كدهِشأُ )1(تحبصأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )80(
لْخقأَ، كنأَ كنإِ الَ اُهللا تأَ الَّإِ ٰلهنت وحدالَ ك رِشيلَ كك ،نَّأَو محمدا عبدك 
ورسلُو2()ހަތަރުފަހަރު( "ك(  
  

ގެ هللاއާއި، އިބަهللاއިބަހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ، ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
ޢަރުޝުއުފުއްލަވާ މަލާއިކަތްބޭކަލުންނާއި އަދި ހުރިހައި މަލާއިކަތްބޭކަލުންނާއި، 

ފިޔަވައި هللا ހަމަކަށަވަރުން އިބަ. ލު ހެނދުންކުރަމެވެހާއެންމެހައި މަޚްލޫޤުން ހެކިކުރާ
هللا އަދި އިބަ. އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ

އަދި ހަމަކަށަވަރުން . އަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެهللاއިބަ. އްކައުވަންތައެވެއެ
  ."ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއަދި އިބަ. ގެ އަޅާއެވެهللاމުޙައްމަދުގެފާނަކީ އިބަ

  

   كيرِش الَ كدحو كنمفَ كقلْخ نم دحأَبِ وأَ  ةمعنِ نم يبِ )3(حبصأَ ماَ مهللَّاَ"  )81(
  )4("ركْالش كلَو دمحالْ كلَفَ، كلَ
  

ގެ هللاމިއަޅާގެ މައްޗަށް ނުވަތަ އިބަ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
މަޚްލޫޤުންކުރެ މަޚްލޫޤެއްގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ނިޢުމަތެއް ހެނދުންކޮށްފިނަމަ ފަހެ 

އަށް هللاއިބަ. އެއްކައުވަންތައެވެهللا އިބަ. ގެ ޙަޟްރަތުންނެވެهللاއެނިޢުމަތްވަނީ އިބަ

                                                             
 .މާނައަކީ ހަވީރުކުރަމެވެ. އެވެ تيسمأَގެ ބަދަލުގައި  تحبصأَހަވީރުނަމަ ކިޔާނީ  )1(
އޭނާ ނަރަކައިން هللا މާތް. ހެނދުނު ނުވަތަ ހަވީރު ހަތަރުފަހަރު މިޒިކުރުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ )2(

يف عمل اليوم والليلة وابن السني  النسائيو البخاري يف األدب املفردو النسائيرواه . މިންޖުކުރައްވާނެއެވެ
  .وحسن إسناده ابن باز

  .....މާނައަކީ ހަވީރުކޮށްފިނަމަ. އެވެ ٰىسمأَގެ ބަދަލުގައި  حبصأَހަވީރުނަމަ ކިޔާނީ  )3(

އަދި ހަވީރު . މިޒިކުރު ހެނދުނުކޮށްފިމީހާ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާގެ އެދުވަހުގެ ޝުކުރުއަދާކޮށްފިއެވެ )4(
يف عمل  النسائيو أخرجه أبو داود. މިޒިކުރުކޮށްފިމީހާ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާގެ އެރޭގެ ޝުކުރުއަދާކޮށްފިއެވެ

  .اليوم والليلة وابن السني وابن حباّن وحسن إسناده ابن باز
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ފަހެ ހުރިހައި ޙަމްދަކާއި ޝުކުރެއް ވަނީ  .އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ
  ."އަށެވެهللاއިބަ

  

 الَ، يرِصب يف ينِفعاَ مهللَّاَ، يعمس يف ينِفعاَ مهللَّاَ، ينِدب يف ينِفعاَ مهللَّاَ" )82(
، رِبقَالْ ابِذَع نم كبِ ذُوعأَو، رِقْفَالْو، رِفْكُالْ نم كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ. تنأَ الَّإِ ٰلهإِ
  )1()ރުތިންފަހަހެނދުނާއި ހަވީރު ( "تنأَ الَّإِ ٰلهإِ الَ
  

ޅާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފުރިހަމަ މިއަޅާއަށް މިއަ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
މިއަޅާއަށް މިއަޅާގެ ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ތެއްލައްވާނދޭވެޞިއްޙަ

! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އްޙަތެއްލައްވާނދޭވެޞިއެހުމުގައިވެސް ފުރިހަމަ 
މެނުވީ هللا އިބަ! މިއަޅާއަށް މިއަޅާގެ ފެނުމުގައިވެސް ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްލައްވާނދޭވެ

ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި . ވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެއަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެން
ގެ هللاކާފިރުކަމުންނާއި ފަޤީރުކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް މިއަޅާ އިބަ! ރަސްކަލާކޮ

އަދި ކަށްވަޅުގެ އަޒާބުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށްވެސް . ޙަޟްރަތުން އެދިދަންނަވަމެވެ
ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން هللا އިބަ. ނަވަމެވެގެ ޙަޟްރަތުން އެދިދަންهللاމިއަޅާ އިބަ

  ."    ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ
  

)83( "حبِسٰلإِ الَ اُهللا يالَّإِ ه هو لَعيه تلْكَّوت وهو رالْ بعالْ شِرعظمِي" ) ިހެނދުނާއ
  )2()ހަތްފަހަރުހަވީރު 

އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ . ފުދެއެވެهللا މިއަޅާއަށް "
. މިއަޅާ ވަކީލުކުރަނީ ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށެވެ. އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ

  ."އަދި އެކަލާނގެއީ މަތިވެރި ޢަރުޝުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ
                                                             

    .وحسن إسناده ابن باز البخاري يف األدب املفردوالنسائي يف عمل اليوم والليلة و وأمحد أبو داود رواه )1(
ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި އޭނާ . ހެނދުނާއި ހަވީރު ހަތްފަހަރު މިޒިކުރުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ )2(

السني مرفوعاً وأبو داود موقوفاً وصحح ابن  أخرجه. އޭނާއަށް ފުއްދަވައިދެއްވާނެއެވެهللا އެދޭކަންތައްތައް 
  . إسناده شعيب وعبد القادر األرناؤوط
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 وفْعالْ كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ، ةَراآلخو ياَنالد يف ةَيفعاَالْو وفْعالْ كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )84(
عاَالْوفةَي في دنِيي ودياَني أَوهلي ،ماَولللَّاَ، يهم استر عوراتي ،وآمن رعاَوتي ،
، يقوفَ نمو، يلماَش نعو، ينِيمي نعو، يفلْخ نمو، يدي نِيب نم ينِظْفَاح مهللَّاَ
أَوعبِ ذُوظَعمتلَتاَغْأُ نْأَ ك من تحت1("ي(  
  

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ، އިބަ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
އޭ  .އެދިދަންނަވަމެވެދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ޢަފޫކުރެއްވުމަށާއި ފުރިހަމަ ޢާފިޔަތަށް 

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
އަދި މިއަޅާގެ ދީނާއި ދުނިޔޭގައި އަދި މިއަޅާގެ . ޢަފޫކޮށްދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ

އޭ . އަހުލުވެރިންނާއި މުދަލުގައި ފުރިހަމަ ޢާފިޔަތަކަށް އެދިދަންނަވަމެވެ
އަދި  !އް ވަންހަނާކޮށްދެއްވާނދޭވެމިއަޅާގެ ޢައިބުތަ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާ

އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ! އަމާންކަންދެއްވާނދޭވެ ގަތުންތަކުންމިއަޅާގެ ބިރު
މިއަޅާގެ ކުރިމަތިންނާއި، މިއަޅާގެ ފުރަގަހުންނާއި، މިއަޅާގެ ! ރަސްކަލާކޮ

ކަނާތްފަރާތުންނާއި، މިއަޅާގެ ވާތްފަރާތުންނާއި އަދި މިއަޅާގެ މަތިން މިއަޅާ 
ދިއުމުން ހަލާކުވެއަޅާ އަދި ކުއްލިއަކަށް މިއަޅާގެ ދަށުން މި! ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާނދޭވެ

     ."ގެ މާތްކަން މެދުވެރިކޮށް ދަންނަވަމެވެهللاރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ
  

 ٍءيش لِّكُ بر، ضِراَألو اتوماَسال رطفاَ ،ةدهاَالشو بِيغالْ ملعاَ مهللَّاَ" )85(
وملكَيأَ، هشهٰلإِ الَ نْأَ دأَ الَّإِ هنأَ، تعبِ ذُوك من رِّش ِسفْني ،ومن رِّش الشطاَين 
وشركه ،قْأَ نْأَورِتف لَعِسفْٰى ني سأَ، اًءوأَ وجرلَإِ هى مس2("مٍل(  
 
ޣައިބުގައިވާ ކަންތައްތަކާއި ފެންނަހައި ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"

އުޑުތަކާއި ބިން ނެތުމުގެތެރެއިން ހެއްދެވި ! ކަންތައްތައް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާކޮ
                                                             

   .األلباين هوصحح ابن ماجهو  أبو داود رواه )1(

  .األلباين هوصحح أبو داودو الترمذي رواه )2(
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هللا އިބަ! ހުރިހައި އެއްޗެއްގެވެރި އަދި އެތަކެތީގެ މިލްކުވެރި ރަސްކަލާކޮ! ރަސްކަލާކޮ
ވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކުނުވާކަމަށް މިއަޅާ ފިޔަވައި އަޅުކަން

މިއަޅާގެ ނަފަސުގެ ނުބައިކަމާއި، ޝައިޠާނާގެ ނުބައިކަމާއި، އެޝައިޠާނާ . ހެކިވަމެވެ
ޝަރީކުކުރުމަށް ލައިދޭ ވަސްވާހުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ) އާهللاއިބަ(

އަޅާގެ އަމިއްލަނަފްސުގެ މައްޗަށް އަދި މި. ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެهللاއިބަ
މިއަޅާއަށް ކުރެވޭ ނުބައިކަންތަކުންނާއި ނުވަތަ އެނުބައިކަންތައް އެހެން 

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاމުސްލިމަކުލައްވައި ކުރުވުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ
    ."ދަންނަވަމެވެ

  

 وهو ِءماَي السف الَو ضِري اَألف ٌءيش هماس عم رضي الَ يذالَّ اِهللا مِسبِ" )86(
السميالْ ععلي1()ތިންފަހަރުހެނދުނާއި ހަވީރު ( "م(  
އެކަލާނގެ  .)ރައްކާތެރިކަން ލިބިގަންނަމެވެ(ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން هللا"

 .އް ގެއްލުމެއް ނުދޭނެއެވެއިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތާއެކު ބިމާއި އުޑުން އެއްވެސް އެއްޗެ
އަދި އެކަލާނގެއީ މޮޅަށް އައްސަވައިވޮޑިގެންވާ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ 

    ."ރަސްކަލާނގެއެވެ
  

)87( "رضياِهللابِ ت راب ،اِإلبِومِالَس دناًي ،بِومحمد ى اُهللالَّص لَعيه ولَّسم بِناي" 
  )2()ތިންފަހަރުހެނދުނާއި ހަވީރު (
 

                                                             
. ހެނދުނާއި ހަވީރު ތިންފަހަރު މިޒިކުރުކޮށްފިމީހާއަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ގެއްލުމެއް ނުދޭނެއެވެ )1(

    .األلباين هوصححوأمحد  ابن ماجهو الترمذيو أخرجه أبو داود
އޭނާ هللا ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި މާތް. ހެނދުނާއި ހަވީރު ތިންފަހަރު މިޒިކުރުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ )2(

 الترمذيو أبو داوديف عمل اليوم والليلة وابن السني و والنسائي أمحد رواه. ރުއްސަވާނެކަން ކަށަވަރެވެ
  .وحسنه ابن باز



  ުގެ ކިއްލާ ންމުސްލިމ  

 
62 

އިސްލާމްދީނަކީ  އަދި އިކަމަށާއެއްޗެއްގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއީ ހުރިހައި هللا  "
ރެން އަހު ކަމަށްނަބިއްޔާ އީ صلّى اهللا عليه وسلّمحممد  އަދިދީންކަމަށާއި 
  ".ރުހިއްޖައީމެވެ

  

 يِسفْى نلَإِ ينِلْكت الَو هلَّكُ ينِأْش يل حلصأَ ثُيغتسأَ كتمحربِ وميقَ ياَ يح ياَ" )88(
  )1("نٍيع ةَفَرطَ
  

މުގައި ބެލެހެއްޓެވުމުޅިކާއިނާތު ! އޭ ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާކޮ"
ގެ ރަޙުމަތުގެ ޒަރިއްޔާއިން މިއަޅާ هللاހަމައެކަނި އިބަ! ޤާއިމުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާކޮ

އަދި ! މިއަޅާގެ ހުރިހައިކަމެއް މިއަޅާއަށް އިސްލާޙުކޮށްދެއްވާނދޭވެ. ފަރިޔާދުކުރަމެވެ
އެސްފިޔައެއްޖަހައިލާ ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް މިއަޅާއާ މިއަޅާގެ ނަފްސު 

   !"ޙަވާލުނުކުރައްވާނދޭވެ
  

 مِويا الْٰهذَ ريخ كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّ، اَنيملَعاَالْ بِّر هلَّل كلْمالْ حبصأَو ناَحبصأَ" )89(
  )2("هدعب ماَ رِّشو هيف ماَ رِّش نم كبِ ذُوعأَو، اهدهو، هتكَربو، هرونو ،هرصنو، هحتفَ
  

އަދި އެންމެހައި ވެރިކަމެއް ޢާލަމްތަކުގެވެރި . އަޅަމެން ހެނދުންކޮށްފީމުއެވެ"
ނުވަތަ އެންމެހައި ވެރިކަމެއް ޢާލަމްތަކުގެވެރި . (އަށްޓަކައި ހެނދުންކޮށްފިއެވެهللا
ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ.) އަށް މިލްކުވެއްޖެއެވެهللا
އެބަހީ . ދުވަހުގެ ހެޔޮކަންދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެގެ ޙަޟްރަތުން މިهللاއިބަ

މިދުވަހުގެ ފަތަޙައާއި، މިދުވަހުގެ ނަޞްރާއި، މިދުވަހުގެ ނޫރާއި، މިދުވަހުގެ 
ގެ ޙަޟްރަތުން هللاއަދި މިއަޅާ އިބަ. ތާއި އަދި މިދުވަހުގެ ހިދާޔަތެވެބަރަކާ

މުން މިދުވަހުގައިވާ ނުބައިކަމުންނާއި މިއަދަށްފަހުގައިވާ ނުބައިކަ
    ."ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ

                                                             
  . وانظر صحيح الترغيب والترهيبرواه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب  )1(
  .وحسن إسناده شعيب وعبد القادر األرناؤوط أبو داود رواه )2(
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 كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّ، اَنيملَعاَالْ بِّر هلَّل كلْمالْ مسىأَو مسيناَأَ" )ހަވީރުނަމަ ކިޔާނީ(
خير ٰهذال هلَةفَ لَّيتهاَح ،ونصهاَر ونوهاَر ،وبكَرهاَت ،وههاَاد ،أَوعبِ ذُوك من ماَ رِّش 
فهاَي وماَ رِّش بع1("هاَد(  

އެންމެހައި ވެރިކަމެއް ޢާލަމްތަކުގެވެރި  އަދި. އަޅަމެން ހަވީރުކޮށްފީމުއެވެ"
ނުވަތަ އެންމެހައި ވެރިކަމެއް ޢާލަމްތަކުގެވެރި . (އަށްޓަކައި ހަވީރުކޮށްފިއެވެهللا
ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ.) އެވެމިލްކުވެއްޖެއަށް هللا
އެބަހީ މިރޭގެ . ގެ ޙަޟްރަތުން މިރޭގެ ހެޔޮކަންދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެهللاއިބަ

ފަތަޙައާއި، މިރޭގެ ނަޞްރާއި، މިރޭގެ ނޫރާއި، މިރޭގެ ބަރަކާތާއި އަދި މިރޭގެ 
ން މިރޭގައިވާ ނުބައިކަމުންނާއި ގެ ޙަޟްރަތުهللاއަދި މިއަޅާ އިބަ. ހިދާޔަތެވެ

   ."  މިރެއަށްފަހުގައިވާ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ
  

 دمحم ناَيبِن نِيٰى دلَعو، صِالَخاِإل ةملٰى كَلَعو مِالَساِإل ةرطْٰى فلَع )2(ناَحبصأَ" )90(
ى اُهللالَّص لَعيه ولَّسم ،ولَعلَّٰى مبِأَ ةإِ ناَيبراهيم ،نِحفاًي مسماًل انَكَ ماَو من 
)3("نيكرِشمالْ

  
  

ޝަހާދަތުގެ (އިސްލާމްދީނުގެ ފިޠުރަތުގެ މައްޗަށާއި، އިޚްލާޞްތެރި ކަލިމަފުޅުގެ "
ގެ ދީނުގެ  صلّى اهللا عليه وسلّمحممد މައްޗަށާއި، އަޅަމެންގެ ނަބިއްޔާ ) ކަލިމަފުޅުގެ

ގެ މިއްލަތުގެ މައްޗަށް  عليه السالم مياهربإِމައްޗަށާއި އަދި އަޅަމެންގެ ބައްޕަ 
އެކަލޭގެފާނަކީ ހުރިހައި ބާޠިލުޢަޤީދާތަކަކުން . އަޅަމެން ހެނދުންކޮށްފީމުއެވެ

އަދި މުޝްރިކުންގެ ތެރެއިން . ކިޔަމަންތެރި ބޭކަލެކެވެ) އަށްهللا(އެއްކިބާވެގެންވާ 
    ."ނު ވެވަޑައިނުގަންނަވައެވެއެކަލޭގެފާ

  

                                                             
  . وحسن إسناده شعيب وعبد القادر األرناؤوط أبو داود رواه )1(

 .މާނައަކީ އަޅަމެން ހަވީރުކޮށްފީމުއެވެ. އެވެ مسيناَأَގެބަދަލުގައި ކިޔާނީ  ناَحبصأَހަވީރުނަމަ  )2(
  .األلباين هوصحح وابن السني يف عمل اليوم والليلة أمحد رواه )3(
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)91(  "ساِهللا نَحاَب بِوحمده" )ު1()ސަތޭކަފަހަރ( 
  

  ."ނގެއަށް ޙަމްދުލިބިވޮޑިގެންވުމާއެކު ހުސްޠާހިރުވެވޮޑިގެންވެއެވެއެކަލާ، هللاމާތް"
  

 ٍءيش لِّٰى كُلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ، هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ" )92(
  )2()ކަންނެތްވެފައިވާ ވަގުތެއްނަމަ އެއްފަހަރު(ނުވަތަ  )2()ދިހަފަހަރު( "ريدقَ
  

. މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެهللا "
 .އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ. އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ

އަދި . ހުރިހައި ވެރިކަމަކާއި ހުރިހައި ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ
އެކަލާނގެއީ ހުރިހައި ކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ 

   ."ރަސްކަލާނގެއެވެ
  

 ٍءيش لِّٰى كُلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ، هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ" )93(
)3()ހެނދުންވާ ވަގުތު ސަތޭކަފަހަރު( "ريدقَ

  

  

)94( "ساِهللا نَحاَب بِوحمده عدد لْخقه ،ضاَرِ و ِسفْنه ،زِ وةَن عرشه، ومدكَ ادماَلته" 
  )4()ހެނދުންވާ ވަގުތު ތިންފަހަރު(

                                                             
 އޭނާ އެޒިކުރުކުރިވަރަށް ނުވަތަ.  ހެނދުނާއި ހަވީރު ސަތޭކަފަހަރު މިޒިކުރުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ )1(

އެއަށްވުރެ ގިނައިން  ޒިކުރުކުރިމީހަކު  މެނުވީ އޭނާއަށްވުރެ  މާތްޢަމަލެއްކޮށްގެން ހަމައެކަކުވެސް 
    .رواه مسلم. ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި ނާންނާނެއެވެ

     .األلباين هوصحح ابن ماجهو أبو داود رواه )2(  .األلباين هوصحح يف عمل اليوم والليلة النسائيرواه  )2(

. އޭނާ ދިހަ އަޅުން މިނިވަންކުރިފަދައެވެ. ދުވާލަކު ސަތޭކަފަހަރު މިޒިކުރުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ )3(
. އަދި އޭނާގެކިބައިން ސަތޭކަ ފާފަފުއްސެވޭނެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް ސަތޭކަ ހެޔޮކަން ލިޔުއްވޭނެއެވެ

އަދި އޭނާއަށްވުރެ . އެވެއަދި އެދުވަހު ހަވީރުވަންދެން ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން އޭނާ ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ
. ގިނައިން މިޒިކުރުކުރިމީހަކު މެނުވީ އޭނާއަށްވުރެ މާތްޢަމަލެއްކޮށްގެންހުރި ހަމައެކަކު ނުހުންނާނެއެވެ

    .رواه البخاري ومسلم
   .رواه مسلم )4(
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. އެކަލާނގެއަށް ޙަމްދުލިބިވޮޑިގެންވުމާއެކު ހުސްޠާހިރުވަންތަވެވޮޑިގެންވެއެވެ، هللاމާތް"
އަދި އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅަށް . އެއީ އެކަލާނގެ މަޚްލޫޤުންގެ ޢަދަދާ އެއްވަރަށެވެ

 ވަޒަނާއަދި އެކަލާނގެ ޢަރުޝުގެ . އެކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގެންވާ މިންވަރަށެވެ
  ."ކަލިމަފުޅުތަކުގެ ދެއްޔާ އެއްވަރަށެވެ އަދި އެކަލާނގެ. އެއްވަރަށެވެ

  

  )1()ހެނދުންވާހިނދު( "الًبقَتم الًمعو، باًيِّطَ قاًزرِو، عاًفناَ ماًلْع كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )95(
  

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ، އިބަ !އޭހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމަކާއި، ޙަލާލުވެގެންވާ ރިޒްޤަކާއި، ޤަބޫލުވެވިގެންވާ ޢަމަލެއް 

  ." ދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ
  

  )2()ދުވާލަކު ސަތޭކަފަހަރު( "هيلَإِ بوتأَو اَهللا رفغتسأَ" )96(
  

އަދި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް . ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދެމެވެގެ ޙަޟްރަތުން هللاމިއަޅާ "
  ."ތައުބާވަމެވެ

  

  )3()ހަވީރުވާހިނދު ތިންފަހަރު( "قلَخ ماَ رِّش نم اتامالت اِهللا تماَلكَبِ ذُوعأَ" )97(
  

ގެ ފުރިހަމަވެގެންވާ ކަލިމަފުޅުތައް މެދުވެރިކޮށް، އެކަލާނގެ ހެއްދެވި هللاމާތް"
) އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން(މަޚުލޫޤުންގެ ނުބައިކަމުން މިއަޅާ އެންމެހައި 

   ."ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ
  

  

  

                                                             
 . وحسن إسناده شعيب وعبد القادر األرناؤوط ابن ماجهابن السني يف عمل اليوم والليلة و أخرجه )1(

   .رواه البخاري ومسلم )2(

އެރޭ އެއްވެސް ވިހަސޫތްޕެއްގެ . ހަވީރުވާހިނދު ތިންފަހަރު މިޒިކުރުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ )3(
       .األلباين هوصححيف عمل اليوم والليلة وابن السني  النسائيو أمحد أخرجه. ގެއްލުމެއް އޭނާއަކަށް ނުވާނެއެވެ
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  )1()ދިހަފަހަރު( "دمحم ناَيِّبِٰى نلَع ملّسو لِّص مهللَّاَ" )98(
  

އަޅަމެންގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދުގެފާނުގެ ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
  !"ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލައްވާނދޭވެމައްޗަށް 

  
  

  .ނިދާއިރު ކުރާޒިކުރުތައް - 28
  

"  #  $ ދެއަތްތިލަ ޖަމާކޮށް )99(   ! ،7  6  5  4 ،   Q   P

  S  R ާބޮލުންފަށައިގެން  ފުމެލުމަށްފަހު  ދެއަތްތިލައަށް  މިތިންސޫރަތްކިޔަވ

  )2(.ންތައްކުރާށެވެކަ މިގޮތަށް ތިންފަހަރު. ވީ ހިސާބެއްގައި ފިރުމާށެވެގައިން ކުޅަދާނަ

)100 ( [     ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }   |  {   zy  x   w    v  u  t  s
©¨  §    ¬  «  ª     ®    ¯  ²±   °  ³   µ  ´        ¶         º¹  ¸           »  

     Ê      É   ÈÇ  Æ           Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼
  Ï   Î  Í   ÌËZ  )2( )71 ެގައި މާނަ އިސްވެހިނގައްޖެއެވ.(  

                                                             
ހެނދުންވާހިނދު ދިހަފަހަރު އަދި " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  وسلّمرسول اهللا صلّى اهللا عليه ) 1(

. ހަވީރުވާހިނދު ދިހަފަހަރު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔަވައިފިމީހާ ދަންނައެވެ
أخرجه الطّرباين بإسنادين ." ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޝަފާޢަތް އޭނާއަށް ލިބޭނެއެވެ

   .رواه البخاري ومسلم) 2(   .انظر صحيح الترغيب والترهيبأحدمها جيد و

)2(
ގެ هللاފަހެ ހަމަކަށަވަރުން . ތަންމަތީގައި ނިދަންއޮށޯންނައިރު މިއާޔަތް ކިޔަވައިފިމީހާ ދަންނައެވެ 

އަދި . ޙަޟްރަތުން މަލާއިކަތްބޭކަލަކު އޭނާ ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމުގައި ދެމިހުންނާނެއެވެ
 .رواه البخاري. ހެނދުންވަންދެން އޭނާއާ ޝައިޠާނާ ކައިރިނުވާނެއެވެ
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 )101 ( [  s   r  q      p  on  m   l    k   j  i  h  g

  £   ¢  ¡�   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u   t

  ¥  ¤!     µ ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®¬   «  ª  ©   ¨  §

    Å     Ä   Ã   Â    Á   À  ¿   ¾½  ¼   »    º   ¹   ¸   ¶

   ÙØ  ×   Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   Ð     Ï  Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ

  ß  Þ  Ý   Ü  Û  ÚZ)1(   

ގެ ރަސޫލާ އެކަލޭގެފާނަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން هللا"
. އަދި މުއުމިނުންވެސް އީމާންވެއްޖެއެވެ. ބާވައިލެއްވުނު ފޮތަށް އީމާންވެއްޖެއެވެ

އަށާއި، އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުންނަށާއި، އެކަލާނގެ هللاއެހުރިހައި ބޭކަލުން 
.) އެބޭކަލުން ދަންނަވަތެވެ. (ންވެއްޖެއެވެފޮތްތަކަށާއި، އެކަލާނގެ ރަސޫލުންނަށް އީމާ

އެކަލާނގެ ރަސޫލުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބޭކަލެއްގެ މެދުގައި އަޅަމެން 
އަދި .) އެބަހީ ހުރިހައި ރަސޫލުންނަށް އަޅަމެން އީމާންވަމުއެވެ. (ފަރަޤެއްނުކުރަމުއެވެ

އަދި . އަޑުއަހައިފީމުއެވެ) ގެ ޙުކުމްފުޅުތައްهللا(އަޅަމެން . ދަންނަވަތެވެ
އަޅަމެންނަށް ! އޭ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ. ކިޔަމަންގެންފީމުއެވެ) އެކަލާނގެއަށް(

އަދި އެނބުރިދިއުންވަނީ . ގެ ޙަޟްރަތުން އެދެމުއެވެهللاފާފަފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އިބަ
އެއްވެސް ނަފްސަކަށް އެނަފްސަކަށް هللا . ގެ ޙަޟްރަތަށެވެهللاހަމައެކަނި އިބަ

އެނަފްސެއްކުރި . މެނުވީ ތަކުލީފެއްނުޖައްސަވައެވެކުޅަދާނަވެގެންވާވަރަށް 
                                                             

ކިޔައިފިމީހާއަށް ހުރިހައިކަމަކުން އެދެއާޔަތް  ރޭގަޑެއްގައިމިދެއާޔަތް   ) 286-285: ةالبقرسورة ( )1(
  .رواه البخاري ومسلم. ފުދިގެންވާނެއެވެ
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އަދި އެނަފްސެއްކުރި ނުބައިކަމެއްގެ . ހެޔޮޢަމަލެއްގެ ސަވާބުވަނީ ހަމަ އެނަފްސަކަށެވެ
އަޅަމެންނަށް ! އޭ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ. ސަޒާވެސްވަނީ ހަމައެނަފްސަކަށެވެ

ޖެނަމަ އަޅަމެން ހަނދާންނެތިގެން ނުވަތަ ގަސްތެއްނެތި ކުށެއްކުރެވިއް
އަޅަމެންގެ ކުރީގެ ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ނުހިއްޕަވާނދޭވެ

! މީސްތަކުންނަށް ޖެއްސެވިފަދަ ބުރަތަކެއް އަޅަމެންނަށް ނުޖައްސަވާނދޭވެ
އަޅަމެންކުރުމަށް ކުޅަދާނަވެގެންނުވާވަރުގެ ކަމެއް ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

އަދި ! އަދި އަޅަމެންނަށް މާފުކުރައްވާނދޭވެ! ވާނދޭވެއަޅަމެންނަށް ނުޖައްސަ
އީ هللاއިބަ! މެންނަށް ރަޙްމަތްލައްވާނދޭވެއަދި އަޅަ! އަޅަމެންނަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ
ފަހެ ކާފިރުންގެ މައްޗަށް އަޅަމެންނަށް . އަޅަމެންގެ މަދަދުވެރިޔާއެވެ

      !"ނަޞްރުދެއްވާނދޭވެ

، اهمحارفَ  يِسفْن  تكْسمأَ  نْإِفَ ، هعفَرأَ كبِو، يبِنج تعضو يبِّر كماسبِ" )102(
أَ نْإِورلْسفَ هاَتماَبِ، هاَظْفَاح تبِ ظُفَحه باَعدك الصالحي1("ن(  

ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން މިއަޅާގެ އަރިކަށި هللاއިބަ! އޭ މިއަޅާގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ"
هللا ފަހެ އިބަ. ގެ ވާގިފުޅާއެކު އަރިކަށި އުފުއްލާހުށީމެވެهللاއިބަ އަދި. ބާއްވައިފީމެވެ

ފަހެ އެފުރާނައަށް ހިފަހައްޓަވައިފިނަމަ ) ނުފޮނުއްވައިއަނބުރައި (މިއަޅާގެ ފުރާނަ 
ގެ هللاފޮނުއްވައިފިނަމަ އިބަ) އަލުން އަނބުރައި(އަދި އެފުރާނަ ! ރަޙުމްކުރައްވާނދޭވެ

                                                             
ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު އޭނާގެ ތަންމަތިން ތެދުވެގެންގޮސް އަލުން ތަންމައްޗަށް " )1(

 اِهللا مِاسبِއަދި . ތިންފަހަރު ތަންމަތި ފޮޅައިލާށެވެ ފަސްބައިންހެދުމުގެ އެނބުރި އަތުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ 
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާއަށް ފަހުގައި އެތަނަށް އައީ ކޮންއެއްޗެއްކަމެއް އޭނާއަކަށް . ކިޔާށެވެ

   . رواه البخاري ومسلم." ދެން ތަންމަތީގައި އޮށޯންނަހިނދު މިދުޢާކިޔާށެވެ. ނޭނގޭނެއެވެ
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ޞާލިޙުއަޅުތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާ ގޮތަކުން ފަހެ އެފުރާނަ 
    !"  ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާނދޭވެ

 هاَتييحأَ نْإِ، هاَياَحمو هاَتماَم كلَ، اهاَفَّوت تنأَو يِسفْن تقْلَخ كنإِ مهللَّاَ" )103(
  )1("ةَيفعاَالْ كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ. هاَلَ رفاغْفَ هاَتمأَ نْإِو، هاَظْفَاحفَ

ހެއްދެވީ  ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާގެ ނަފްސު! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
އެނަފްސުގެ . އެވެهللاއަދި އެނަފްސު މަރުގަންނަވާނީވެސް ހަމަ އިބަ. އެވެهللاއިބަ

އެނަފްސަށް އަލުން ދިރުން هللا އިބަ. އަށެވެهللاމަރުވުމާއި ދިރުންވަނީ ހަމައެކަނި އިބަ
އަދި އެނަފްސު ! ދެއްވައިފިނަމަ ފަހެ އެނަފްސު ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާނދޭވެ

އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ! ނަފްސަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެމަރުގަންނަވައިފިނަމަ ފަހެ އެ
ގެ ޙަޟްރަތުން ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއް هللاހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަ! ރަސްކަލާކޮ

  ." ދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ

  )2()ތިންފަހަރު( "كدباَع ثُعبت موي كابذَع ينِق مهللَّاَ" )104(

ގެ އަޅުތަކުން ދިރުއްވައި هللاއިބަ !ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ  "
  !"ން މިއަޅާ ދިންނަވާނދޭވެ ابذَعގެ هللاކަށްވަޅުތަކުން ނަންގަވާދުވަހު އިބަ

  )3("ياَحأَو تومأَ مهاللَّ كماسبِ" )105(

                                                             
  .م وأمحد بلفظهمسل أخرجه )1(

އަވަހާރަފުޅުލައްޕަވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )2(
 أبو داود رواه. ކާނާތްޕުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ ކޯތާފަތްފުޅުގެ ދަށަށް ލައްވައި މިދުޢާ ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ

     .رواه البخاري ومسلم )3(        .بلفظه
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ހަމައެކަނި ދި ދިރެނީ މިއަޅާ މަރުވަނީ އަ !އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ "
  ."ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތާއެކުއެވެهللاއިބަ

)106( "سلْاَ" .ތިރީސްތިންފަހަރު }.ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެهللا {" اِهللا نَحاَبحمد لَّله "
އެންމެބޮޑީ { "ربكْأَ ُهللاَ" .ތިރީސްތިންފަހަރު }.އަށެވެهللاއެންމެހައި ޙަމްދެއްވަނީ {

  )1(".ތިރީސްހަތަރުފަހަރު }.އެވެهللا

 ناَبر، مِيظعالْ شِرعالْ برو، ضِراَأل برو عِبالس اتوماَالس بر مهللَّاَ" )107(
ورلِّكُ ب شفاَ، ٍءيلالْ قبِّح والنٰىو ،وملَزِن التوراة اِإلوجِنلِي فُالْوقاَرأَ، نعذُو 
، ٌءيش كلَبقَ سيلَفَ لُواَأل تنأَ مهللَّاَ. هتيصناَبِ ذٌآخ تنأَ ٍءيش لِّكُ رِّش نم كبِ
أَونت اآلخلَفَ ريس بعدك شٌءي ،أَونالظَّ تاهلَفَ ريفَ سقَوك شٌءي ،أَونباَالْ تطن 
  )2("رِقْفَالْ نم ناَنِغْأَو نيالد ناَّع ضِقْا، ٌءيش كنود سيلَفَ

ހަތްއުޑާއި ބިމާއި އަދި މަތިވެރި ޢަރުޝުގެ  !އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ "
އޮށާއި ! އޭ އަޅަމެންގެ ވެރި އަދި ހުރިހައިއެއްޗެއްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! ވެރިރަސްކަލާކޮ

އަދި ތައުރާތާއި، އިންޖީލާއި، ޤުރުއާން ! ޓަރުން ގަސްފަޅުއްވާ ރަސްކަލާކޮއްއޮ
ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ދަށުގައިވާ ހުރިހައި هللاއިބަ! ބާވައިލެއްވި ރަސްކަލާކޮ

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاއެއްޗެއްގެ ނުބައިކަމުން މިއަޅާ ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ
 ފުރަތަމައީ އެންމެهللاއިބަ !ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ . ދަންނަވަމެވެ

                                                             
ނިދަން ތަންމައްޗަށް އަރާހިނދު މިކަލިމަފުޅުތައް އެޢަދަދަށް ކިޔައިފިމީހާއަށް އެކަން ޚާދިމަކަށްވުރެ  )1(

    .رواه البخاري ومسلم. ހެޔޮވެގެންވެއެވެ
  .   رواه مسلم )2(
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އަދި . އަށްވުރެ ކުރިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވެއެވެهللاފަހެ އިބަ. ވޮޑިގެންވީ ފަރާތެވެ
އަށްވުރެ ފަހުން އެއްވެސް هللاފަހެ އިބަ. އީ އެންމެފަހުން ވޮޑިގެންވާނެ ފަރާތެވެهللاއިބަ

ވެރިވެވޮޑިގެންވާ އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް  އީ ހުރިހައިهللاއަދި އިބަ. އެއްޗެއް ނުވާނެއެވެ
އީ هللاއަދި އިބަ. ގެ މަތިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވެއެވެهللاއިބަ. ފަރާތެވެ

) އަށްވުރެ ބޮޑަށްهللاއިބަ(ގެ ފަހަތްޕުޅުގައި هللاއިބަ. ގެންވާ ފަރާތެވެވޮޑިވަންހަނާވެ
އަޅަމެންގެ ކިބައިން ދަރަނި . ފޮރުވިފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވެއެވެ

އަޅަމެންނަށް ) އަޅަމެން ނެރުއްވާ(އަދި ފަޤީރުކަމުން ! ށްދެއްވާނދޭވެއަދާކޮ
     !"ފުދުންތެރިކަން ދެއްވާނދޭވެ

 الَو هي لَفكاَ الَ نممّ مكَفَ، اناَآوو، ناَفاَكَو، ناَقاَسو ناَمعطْأَ يذالَّ هلَّل دمحلْاَ" )108(
وِيؤ1("م(  

އެކަލާނގެއީ އަޅަމެންނަށް . އަށެވެهللاއެންމެހައި ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ "
ންދެއްވާ އަދި ބޯންދެއްވާ އަދި އަޅަމެންނަށް ފުދުންތެރިކަންދެއްވާ އަދި ކާ

ފަހެ ފުދުންތެރިކަންދޭނެ އަދި . އަޅަމެންނަށް ހިޔާވަހިކަންދެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ
  !"އިބަޔަކުވޭހެއްޔެވެހިޔާވަހިކަންދޭނެ ފަރާތެއް ނުވާ ކިހަ

 ٍءيش لِّكُ بر، ضِراَألو اتوماَالس رطفاَ ،ةدهاَالشو بِيغالْ ملعاَ مهللَّاَ" )109(
وملكَيأَ، هشهإِ الَ نْأَ دأَ الَّإِ ٰلهنأَ، تعبِ ذُوك من رِّش ِسفْني ،ومن رِّش الشطاَين 
وشركه ،قْأَ نْأَورِتف لَعِسفْٰى ني سأَ، اًءوأَ وجرلَإِ هى مس2("مٍل(  

                                                             
 .   رواه مسلم )1(

      .األلباين هوصحح أبو داود رواه )2(
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ޣައިބުގައިވާ ކަންތައްތަކާއި ފެންނަހައި ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
އުޑުތަކާއި ބިން ނެތުމުގެތެރެއިން ހެއްދެވި ! ކަންތައްތައް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާކޮ

هللا އިބަ! އެއްޗެއްގެވެރި އަދި އެތަކެތީގެ މިލްކުވެރި ރަސްކަލާކޮހުރިހައި ! ރަސްކަލާކޮ
ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކުނުވާކަމަށް މިއަޅާ 

މިއަޅާގެ ނަފަސުގެ ނުބައިކަމާއި، ޝައިޠާނާގެ ނުބައިކަމާއި، އެޝައިޠާނާ . ހެކިވަމެވެ
ވާހުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ޝަރީކުކުރުމަށް ލައިދޭ ވަސް) އާهللاއިބަ(

އަދި މިއަޅާގެ އަމިއްލަނަފްސުގެ މައްޗަށް . ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެهللاއިބަ
މިއަޅާއަށް ކުރެވޭ ނުބައިކަންތަކުންނާއި ނުވަތަ އެނުބައިކަންތައް އެހެން 

ން ގެ ޙަޟްރަތުهللاމުސްލިމަކުލައްވައި ކުރުވުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ
   ."ދަންނަވަމެވެ

)110(  [!Z جِالسސޫރަތާއި ةد  [  $     #  "  !Z ެސޫރަތްކިޔަވާށެވ.)1(  

 يهِجو تهجوو، كيلَإِ يرِمأَ تضوفَو، كيلَإِ يِسفْن تملَسأَ )2(مهللَّاَ" )111(
، كيلَإِ الَّإِ كنم جاَنم الَو أَجلْم الَ، كيلَإِ ةًبهرو ةًبغْر، كيلَإِ يرِهظَ تأْجلْأَو، كيلَإِ
آمنبِ تبِتاَكالَّ كذأَ ينلْزت بِويِّبِنالَّ كذأَ يرلْس3("ت(  

                                                             
  .األلباين هوصحح والنسائي رواه الترمذي )1(

ދެން . ތިބާ ނިދުމަށްޓަކައި ތަންމައްޗަށް ދާން އެދޭހިނދު ނަމާދަށް ވުޟޫކުރާފަދައިން ވުޟޫކުރާށެވެ )2(
 .ކަނާތުއަރިމައްޗަށް އޮށޯވެ މިދުޢާކިޔާށެވެ

رواه ." މިދުޢާކިޔައިގެން އޮއްވައި ތިބާ މަރުވެއްޖެނަމަ ތިބާ މަރުވާނީ ފިޠުރަތުގެ މަތީގައެވެ" )3(
  .البخاري ومسلم
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އަށް هللاމިއަޅާގެ ނަފްސު މިއަޅާ އިބަ !އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
އަދި . އާ ޙަވާލުކޮށްފީމެވެهللاއަދި މިއަޅާގެ ކަންތައްތައް އިބަ. ކިޔަމަންތެރިކޮށްފީމެވެ
ގެ هللاރަކަށި އިބައަދި މިއަޅާގެ ބު. އާ ކުރިމަތިކޮށްފީމެވެهللاމިއަޅާގެ މޫނު އިބަ

އަށް ބަރޯސާކޮށް هللاއެބަހީ މިއަޅާ އިބަ. (ފީމެވެޙަޟްރަތަށް ލަންބައި
އަށް  ابذَعގެ هللاއިބަގެ ރަޙްމަތަށް އުއްމީދުކޮށް هللاއިބަ ).ތިމާދުކޮށްފީމެވެއިޢު

ން ރައްކާތެރިކަން ލިބިގަންނާނެ ތަނެއް އަދި  ابذَعގެ هللاއިބަ. ބިރުވެތިވާ ޙާލުގައެވެ
ބާވައިލެއްވި هللا އިބަ. ގެ ޙަޟްރަތުން މެނުވީ ނުވެއެވެهللاނަޖާވާނެ ތަނެއް ހަމަ އިބަ

  ."ގެ ނަބިއްޔާއަށް މިއަޅާ އީމާންވީމެވެهللاފޮނުއްވި އިބަهللا ގެ ފޮތަށާއި އިބަهللاއިބަ

  

  .ހިނދު ކިޔާދުޢާ ފުރޮޅިލެވޭ ރޭގަނޑު ނިދަންއޮވެ - 29

 زيزِعالْ ماَهنيب ماَو ضِراَألو اتوماَالس بر، ارهقَالْ داحالو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ" )112(
  )1("ارفَّغالْ

. މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެهللا"
އުޑުތަކާއި ބިމާއި . އެކަލާނގެއީ އެއްކައުވަންތަ ގަދަކީރިތިވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ

ޢިއްޒަތްތެރިވެވޮޑިގެންވާ . އަދި އެދެމެދުގައިވާހައި އެއްޗެއްގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ
  ."ފާފަފުއްސަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެން ގިނައިގިނަ

  

                                                             
رواه احلاكم . ގަނޑު ނިދަންއޮންނައިރު އެއްފުށުން އަނެއްފުށަށްޖެހޭ ހިނދު މިފަދައިންކިޔާށެވެރޭ )1(

 .األلباين هوصححيف عمل اليوم والليلة وابن السني  النسائيو وصححه ووافقه الذهيب
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 ނިދީގައި ބިރުވެރިކަމާއި އެކަނިވެރިކަން އިޙުސާސްވެއްޖެނަމަ - 30
  .ކިޔާދުޢާ

 اتزمه نمو، هدباَع رِّشو، هبِقاَعو هبِضغَ نم اتامالت اِهللا تماَلكَبِ ذُوعأَ" )113(
ياَالشطنِي نْأَو يحضر1("نَو(  

ގެ ފުރިހަމަ ކަލިމަފުޅުތައް މެދުވެރިކޮށް، އެކަލާނގެ ކޯފާއިންނާއި، އެކަލާނގެ هللا"
ސަޒާއިންނާއި، އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ނުބައިކަމުންނާއި، ޝައިޠާނުންގެ 

ޙާޟިރުވުމުން މިއަޅާ ) މިއަޅާގެ ގާތަށް(އެޝައިޠާނުން ވަސްވާސްތަކުންނާއި އަދި 
  ."ރައްކާތެރިކަން ލިބިގަންނަމެވެ

  

  .ނުބައި ހުވަފެނެއް ފެނުމުން ކަންތައްކުރަންވީގޮތް - 31

   )2(.ވާތްފަރާތަށް ތިންފަހަރު ދުލުގެކޮޅުން ކުޅުކޮޅެއްޖަހާށެވެ) 114(

ޝައިޠާނާގެ ނުބައިކަމުންނާއި ފެނުނު ހުވަފެނުގެ ނުބައިކަމުން   •
 )3(.ގެ ޙަޟްރަތުން އެދިދަންނަވާށެވެهللاރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް 

 )4(.ދޭށެވެނުކިޔައިއެއްވެސް މީހަކަށް އެހުވަފެން   •

 )5(.އޮށޯވެއޮތް ފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް އެނބުރިލާށެވެ  •

  )6(.ބޭނުންނަމަ ތެދުވެ ނަމާދުކުރާށެވެ )115(

                                                             
   .األلباين هوصحح أبو داود رواه )1(
   .رواه مسلم )6(. رواه مسلم )5( .رواه مسلم )4( .رواه مسلم )3( .رواه مسلم )2(
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  .ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގައި ކުރާދުޢާ - 32

، تيلَّوت نميف ينِلَّوتو، تيفَعاَ نميف ينِفعاَ، وتيده نميف ينِداه مهللَّاَ" )116(
رِباَوك لي فأَ ماَيطَعيت ،ونِقي شقَ ماَ رضيإِفَ، تنك قْتضي الَو قْيضلَٰى عيإِ، كنه 
  )1("تيلَعاَتو ناَبر تكْرباَت، ]تيدعاَ نم زعي الَو[، تيالَو نم لُّذي الَ

ހިދާޔަތްދެއްކެވި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި هللا އިބަ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތުދެއްވި هللا އަދި އިބަ! މިއަޅާއަށްވެސް ހިދާޔަތްދައްކަވާނދޭވެ

هللا އިބައަދި ! މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި މިއަޅާއަށްވެސް ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތުދެއްވާނދޭވެ
ރޭގައި މިއަޅާއާވެސް މީސްތަކުންގެ ތެ ންނެވިއެބަޔަކާ ޙަވާލުވެވޮޑިގެ

ދެއްވި ތަކެތީގައި މިއަޅާއަށް هللا އަދި އިބަ! ވެވޮޑިގަންނަވާނދޭވެޙަވާލު
ނިންމެވި ކަމެއްގެ ނުބައިކަމުން މިއަޅާ هللا އަދި އިބަ! ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ

ގެ هللاއަދި އިބަ. ފައިޞަލާކުރައްވަމުއެވެهللا ފަހެ އިބަ! ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ
. ފައިޞަލާއާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިޞަލާއެއްނުކުރެވޭނެއެވެ

އަދި [. ރަޙުމަތްތެރިވެވޮޑިގެންފިމީހަކު ނިކަމެތިނުވާހުއްޓެވެ هللاހަމަކަށަވަރުން އިބަ
އަޅަމެންގެ  ].ދުޝްމިނުވެވޮޑިގެންފިމީހަކު ޢިއްޒަތްތެރިނުވާހުއްޓެވެهللا އިބަ

   !" އަރަހުށިކަމާއެވެ ގެ މަތިވެރިކަމާއިهللاއިބަ! ވެރިރަސްކަލާކޮ

 كبِ ذُوعأَو ،كتبوقُع نم كتفاَعاَمبِو، كطخس نم كضاَرِبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )117(
منأُ الَ، كحصًءناَثَ ي لَعيأَ ،كنثْأَ ماَكَ تنيت لَعِسفْٰى ن2("ك(  

                                                             
ބުރެކެޓް  ތެރޭގައި އެވަނީ ބައިހަޤީ أهل السنن  وأمحد  والدارمي  واحلاكم  والبيهقي        أخرجه )1(

    .األلباين هوصحح أهل السنن  وأمحد  أخرجه )2(              .وصححه األلباين. ރިވާކުރައްވާފައިވާ ލަފްޒެވެ
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ގެ هللاކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަހަމަ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާ އޭ"
ގެ ކޯފާއިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް هللاއިބަ މުގެ ސިފަފުޅު މެދުވެރިކޮށްރުހިވޮޑިގަތު

ގެ هللاއިބަ ގެ ސިފަފުޅު މެދުވެރިކޮށްގެ ޢަފޫކުރެއްވުهللاއަދި އިބަ. އެދިދަންނަވަމެވެ
ޟްރަތުންވާ ގެ ޙަهللاއިބައަދި . ތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެޢުޤޫބާތުން ރައްކާ

ށް ގެ ޙަޟްރަތަهللاތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަރައްކާ ން عذابނުވަތަ  ނުރުހުމަކުން
މިއަޅާއަށް  ރީފާއި ޘަނާއަށް ދަންނަވަންޖެހޭ ތަޢުهللاއިބަ. ދަންނަވަމެވެ

ތުފުޅަށް ޘަނާ ޒާގެ އަމިއްލަ هللاއީ އިބަهللاއިބަ. ޢަދަދުނުކުރެވޭހައި ގިނައެވެ
   ".ޑިންގެވާ ފަރާތެވެވަޙީކުރެއްވި ފަދައިން ޘަނާ ލިބިވޮ

 وجرن، دفحنو ٰىعسن كيلَإِو، دجسنو يلّصن كلَو، دبـعن اكيإِ مهللَّاَ" )118(
رحمتك ونخٰىش ذَعابنَّإِ، ك ذَعابكَالْبِ كرِافين لْحللَّاَ. قمهناَّإِ م نستعينك ،
ونستغفرك ،ونِثْني لَعيالْ كخير ،الَو فُكْنرك ،ونؤمبِ نك ،ونخضلَ عك ،ونلَخع 
من فُكْير1("ك(  

އަޅަމެން އަޅުކަންކުރަނީ ހަމައެކަނި  !ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާ އޭ"
އަދި އަޅަމެން ނަމާދުކުރަނީވެސް އަދި ސަޖިދަކުރަނީވެސް ހަމައެކަނި  .އަށެވެهللاއިބަ
ގެ هللاއަދި އަޅަމެން ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަނީ ހަމައެކަނި އިބަ. އަށެވެهللاއިބަ

ގެ هللاއަދި އަޅަމެން އަވަސްވެގަންނަނީވެސް ހަމައެކަނި އިބަ. ޙަޟްރަތަށެވެ
ގެ هللاއަދި އިބަ. ކުރަމުއެވެގެ ރަޙްމަތަށް އަޅަމެން އުއްމީދުهللاއިބަ. ޙަޟްރަތަށެވެ

                                                             
މިދުޢާގެ ސަނަދު . ވިދާޅުވިއެވެشيخ ألباين  އަދި . أخرجه البيهقي يف السنن الكربى وصحح إسناده )1(

رسول اهللا صلّى اهللا . އަދި މިދުޢާ ވާރިދުވެފައިވަނީ ޢުމަރުގެފާނުގެ އަރިހުންނެވެ. ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ
   .ގެ އަރިހަކުންނޫނެވެ عليه وسلّم
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އަކީ ކާފިރުންނާ  عذاب ގެهللاހަމަކަށަވަރުން އިބަ. އަށް ބިރުވެތިވަމުއެވެ عذاب
ހަމަކަށަވަރުން  !ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާ އޭ. ބައްދަލުކުރާނެ އެއްޗެކެވެ

އަދި ފާފަފުއްސެވުމަށްވެސް . ގެ ޙަޟްރަތުން މަދަދަށް އެދެމުއެވެهللاއަޅަމެން އިބަ
އަދި އަޅަމެން . އަށް ރިވެތި ސަނާކިޔަމުއެވެهللاއަދި އަޅަމެން އިބަ. އެދެމުއެވެ

އަދި . އަށް އީމާންވަމުއެވެهللاއަދި އަޅަމެން އިބަ. އަށް ކާފިރެއްނުވަމުއެވެهللاއިބަ
އަށް ކާފިރުވާމީހުންނާ هللاއަދި އިބަ. ހިތްތިރިކޮށް މަޑުމޮޅިވަމުއެވެ އަށްهللاއަޅަމެން އިބަ

  ."އަޅަމެން ގުޅުން ކަނޑައިލަމުއެވެ

  

  .ވިތުރިން ސަލާމްދިނުމަށްފަހު ކުރާޒިކުރު - 33

)119( "سالْ نَحاَبملقُالْ كدسِو" ) ްތިންފަހަރު އަދި ތިންވަނަފަހަރު އަޑުހަރުކޮށ

ޙަޤީޤީ ރަސްކަލާ ރުވެވޮޑިގެންވާ އުނިސިފަތަކަކުން ހުސްދުހުރިހައި " )ދަމާލައިފައި
އެކަލާނގެއީ [ ]حِوالرو ةكَئالَمالْ بر[ !"އެވެހުސްޠާހިރުވަންތަ) هللا(

  )1( ].މަލާއިކަތުންނާއި ޖިބްރީލުގެވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެ

  

  .ފިކުރުބޮޑުވެ ހިތާމައިގެ ވަގުތު ކުރާދުޢާ - 34

، كمكْح يف ضٍماَ، كديبِ يتيصناَ، كتمأَ نبا، كدبع نبا، كدبع ينِّإِ مهللَّاَ" )120(
علٌد فضاَقَ يؤأَ، كلُأَسلِّكُبِ ك مٍاس هلَ وك ،سميبِ ته فْنسأَ، كأَ ونلْزته في 

                                                             
އިތުރަށް  دارقطينތެރޭގައި އެވާ ޢިބާރާތަކީ  ބުރެކެޓް. والدارقطين وغريمها النسائي رواه )1(

 .އަދި އޭގެ ސަނަދުވެސް ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ. ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޢިބާރާތެކެވެ
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بِتاَكأَ، كو لَّعمتأَ هحا مدن لْخقوِأَ، ك اسثَأْتربِ ته في الْ مِلْعغبِي عندنْأَ، ك 
تجقُالْ لَعآنَر بِريبِلْقَ عي ،ونور صرِديو ،َءالَج حنِزي ،هاَذَوب هّم1("ي(  

ގެ هللاހަމަކަށަވަރުން އަހުރެންނަކީ އިބަ !ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާ އޭ"
ގެ އަންހެން އަޅާގެ هللاއިބަ. ގެ ފިރިހެން އަޅާގެ ދަރިޔަކީމެވެهللاއިބަ. އަޅަކީމެވެ

ގެ ޙުކުމްފުޅު هللاއިބަ. ގެ އަތްޕުޅުގައެވެهللاމިއަޅާގެ ލަގަންވަނީ އިބަ. ދަރިޔަކީމެވެ
 ގެ ފައިޞަލާ މިއަޅާއާމެދުهللاއިބަ. މިއަޅާގެ މައްޗަށް ތަންފީޒުވެގެންވެއެވެ

ދެއްވާފައިވާ هللا ގެ އަމިއްލަ ޒާތުފުޅަށް ޚުދު އިބަهللاއިބަ. ޢަދުލުވެރިވެގެންވެއެވެ
ގެ މަޚްލޫޤުންގެ هللاބާވައިލައްވާފައިވާ ނުވަތަ އިބަهللا ގެ ފޮތުގައި އިބަهللاނުވަތަ އިބަ

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاއިބަ އުނގަންނައިދެއްވާފައިވާ ނުވަތަهللا ތެރެއިން މަޚްލޫޤަކަށް އިބަ
ގެ ހުރިހައި އިސްމުފުޅުތަކެއް هللاޚާއްޞަކުރައްވާފައިވާ އިބަهللا ޣައިބުގެ ޢިލްމުގައި އިބަ

މެދުވެރިކޮށް، މިއަޅާގެ ހިތުގެ ބަހާރުކަމުގައާއި، މިއަޅާގެ ހިތުގެ ނޫރުކަމުގައާއި، 
މިއަޅާގެ ހިތާމަފިއްލަވައިދޭ ޒަރިއްޔާކަމުގައާއި އަދި މިއަޅާގެ ފިކުރުބޮޑުވުން 

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاއިދިނުމަށް އިބަދުރުކޮށްދޭ ޒަރިއްޔާކަމުގައި ޤުރުއާން ލައްވަ
   ."އެދިދަންނަވަމެވެ

، نِبجالْو لِخبالْو، لِسكَالْو زِجعالْو، نزحالْو مِّهالْ نم كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )121(
وعِلَض الدنِي لَغَوب2("لِجاَالرِّ ة(   

                                                             
 .وصححه األلباين أمحد رواه )1(

البخاري . މިދުޢާ ވަރަށްގިނައިން ކުރައްވާކަމުގައިވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. رواه البخاري )2(
 .مع الفتح
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ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ފިކުރުބޮޑުވުމުންނާއި،  !ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާ އޭ"
ހިތާމައިންނާއި، ނުކުޅެދިގެންވުމުންނާއި، ކަންނެތްކަމުންނާއި، ބަޚީލުކަމުންނާއި، 
ފިނޑިކަމުންނާއި، ދަރަނީގެ ބުރައިންނާއި އަދި މީސްތަކުން މިއަޅާގެ މައްޗަށް 

  ."ދިދަންނަވަމެވެގެ ޙަޟްރަތުން އެهللاގަދަވެގަތުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އިބަ

   

  .ބޭގަރާރުވެ ކަންބޮޑުވުމުން ކުރާދުޢާ - 35

 الَّإِ ٰلهإِ الَ، مِيظعالْ شِرعالْ بر اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ، ميلحالْ ميظعالْ اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ" )122(
  )1("مِيرِكَالْ شِرعالْ برو ضِراَأل برو اتوماَالس بر اُهللا

މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން هللا މަތިވެރިވެ ކެތްތެރިވެވޮޑިގެންވާ "
ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން هللا މަތިވެރި ޢަރުޝުގެވެރި . އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ

އުޑުތަކާއި ބިމުގެވެރި އަދި މާތް . ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ
ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް هللا ޢަރުޝުގެވެރި 
  ."އިލާހަކުނުވެއެވެ

 ينِأْش يل حلصأَو، نٍيع ةَفَرطَ يِسفْٰى نلَإِ ينِلْكت الَفَ وجرأَ كتمحر مهللَّاَ") 123(
  )2("تنأَ الَّإِ ٰلهإِ الَ، هلَّكُ

ގެ هللاމިއަޅާ އުއްމީދުކުރަނީ ހަމައެކަނި އިބަ! ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި "
ފަހެ އެސްފިޔައެއްޖަހައިލާ ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް މިއަޅާއާ މިއަޅާގެ  .ރަޙްމަތަށެވެ

                                                             
   .رواه البخاري ومسلم )1(

      .األلباين وحسنه وأمحد أبو داود رواه )2(
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އަދި މިއަޅާގެ ހުރިހައިކަމެއް މިއަޅާއަށް ! ނަފްސު ޙަވާލުނުކުރައްވާނދޭވެ
ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން هللا އިބަ! ލާޙުކޮށްދެއްވާނދޭވެޞްއި

  "  .އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ
  

  )1("نيمالالظَّ نم تنكُ ينِّإِ كنحاَبس تنأَ الَّإِ ٰلهإِ الَ" )124(

 .މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެهللا އިބަ "
ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އަނިޔާވެރިންގެ ތެރެއިން . ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެهللا އިބަ
  ."ވީމެވެ

  )2("ئاًيش هبِ كرِشأُ الَ يبِّر اُهللا ُهللاَ" )125(

އެކަލާނގެއާ އެއްވެސް އެއްޗެއް މިއަޅާ . އީ މިއަޅާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެهللاއީ هللا"
  ."ބައިވެރިނުކުރަމެވެ

  

 ބައްދަލުވާ ވަގުތު އަދި އަނިޔާވެރި ވެރިޔަކާ ބައްދަލުވާދުޝްމިނަކާ  - 36
  . ވަގުތު ކިޔާދުޢާ

  )3("مهرِورش نم كبِ ذُوعنو مهرِوحن يف كلُعجا ننإِ مهللَّاَ" )126( 

                                                             
  .األلباين هوصحح واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب رواه الترمذي )1(
   .األلباين هوصحح أخرجه أبو داود )2(

  .احلاكم ووافقه الذهيب هوصحح أبو داود رواه )3(
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 )އަޅަމެންގެ ޙިމާޔަތާއި ދިފާޢަށްޓަކައި! (އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
އަދި . ކުރިމަތިކުރަމުއެވެهللا ދިމާލަށް އިބަ) ދުޝްމިނުންނާ(އަޅަމެން އެބައިމީހުންނާ 

ގެ هللاއެބައިމީހުންގެ ނުބައިނުލަފާކަމުން އަޅަމެން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އިބަ
   ."ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމުއެވެ

 كبِو، لُوصأَ كبِو ،لُوحأَ كبِ، يرِيصن تنأَو، يدضع تنأَ مهللَّاَ" )127(
  )1("لُتقاَأُ

އަދި . އީ މިއަޅާގެ ވާގިވެރިޔާއެވެهللاއިބަ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
ގެ هللاމިއަޅާ ޙަރަކާތްކުރަނީ ހަމައެކަނި އިބަ. އީ މިއަޅާގެ މަދަދުވެރިޔާއެވެهللاއިބަ

ގެ هللاހަމަލާދެނީވެސް އިބަ) ދުޝްމިނުންނަށް(އަދި މިއަޅާ . ވާގިފުޅުންނެވެ
ގެ هللاހަނގުރާމަކުރަނީވެސް ހަމައެކަނި އިބަ) ނާކާފިރުން(އަދި މިއަޅާ . ވާގިފުޅުންނެވެ
  ." ވާގިފުޅުންނެވެ

)128( "حساُهللا ناَب نِوعالْ موكلُي")2(  

 ކިހައިރަނގަޅު އެއީއަދި ވަކީލުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެގޮތުން . ފުދެއެވެهللا އަޅަމެންނަށް "
  !"ހެއްޔެވެފަރާތެއް

  

                                                             
   .األلباين هوصحح الترمذيو أبو داود رواه )1(

  .رواه البخاري )2(
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  .ބިރުގެންފިމީހާ ކުރަންވީދުޢާރަސްގެފާނުގެ އަނިޔާވެރިކަމަށް  - 37

 نالَفُ نا مرجاَ يل نكُ ،مِيظعالْ شِرعالْ برو، عِبالس اتوماَالس بر مهللَّاَ" )129(
الَفُ نِبن ،أَوحابِزه من الَخئقنْأَ، ك فْيطَر لَعأَ يحد منهأَ مو طْيٰىغ ،عجاَ زرك ،
وناَثَ لَّجؤك ،ٰلإِ الَوأَ الَّإِ هن1("ت(  

! ހަތްއުޑާއި މަތިވެރި ޢަރުޝުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
ދަރި އެވެނިމީހާގެކިބައިން މިއަޅާއަށް ރައްކާތެރިކަން ދެއްވާ މިވެނިމީހެއްގެ 

މަޚްލޫޤުންގެ ތެރެއިން އޭނާގެ ގެ هللاއަދި އިބަ! ފަރާތެއްކަމުގައި ވެވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ
ޖަމާޢަތްތަކުން އެއްވެސް މީހަކު މިއަޅާއަށް އަނިޔާވެރިވުމުންނާއި ނުބައިކަމުގައި 
ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމުން މިއަޅާ ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާ ފަރާތެއްކަމުގައި 

ގެ ސަނާ هللاއަދި އިބަ. ގެ ރައްކާތެރިކަން ގަދަފަދައެވެهللاއިބަ !ވެވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ
ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް هللا އަދި އިބަ. ވެރިއެވެމަތި

       ."އިލާހަކުނުވެއެވެ

 اِهللابِ ذُوعأَ، رذَحأَو فخاَا أَمم زعأَ اُهللا، اًعيمج هقلْخ نم زعأَ اُهللا، ربكْأَ ُهللاَ" )130(
، هنِذْإِبِ الَّإِ ضِرى اَأللَع نعقَي نْأَ عبالس اتوماَالس كِسممالْ، وه الَّإِ هٰلإِ الَ يذالَّ
من رِّش عبدالَفُ كن ،وجنوده أَوباَتعه أَوياَشعه ،منِّجِالْ ن اِإلوللَّاَ، سِنهكُ من لي 
 "كريغَ هٰلإِ الَو، كماس كرباَتو، كرجاَ زعو كؤناَثَ لَّج، مهرِّش نا مرجاَ
  )2()ތިންފަހަރު(

                                                             
 .األلباين هوصحح أخرجه البخاري يف األدب املفرد )1(

   .األلباين هوصحح أخرجه البخاري يف األدب املفرد )2(
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އެކަލާނގެ ހުރިހައި މަޚްލޫޤުންނަށްވުރެ هللا . އެވެهللاއެންމެބޮޑީ "
މިއަޅާ ބިރުގަންނަ އަދި ޖެހިލުންވާ . ކަށަކުޅަދުންވަންތަވެ ޢިއްޒަތްތެރިވެވޮޑިގެންވެއެވެ

. ކަށަކުޅަދުންވަންތަވެ ޢިއްޒަތްތެރިވެވޮޑިގެންވެއެވެهللا އެއްޗަކަށްވުރެ  ހުރިހައި
ގެ މިވެނި އެވެނި އަޅާގެ ނުބައިކަމުންނާއި، ޖިންނީންނާއި އިންސާނުންގެ هللاއިބަ

ތެރެއިންވާ އޭނާގެ ލަޝްކަރާއި، އޭނާގެ އެކުވެރިންނާއި އަދި އޭނާގެ ޖަމާޢަތްތަކުގެ 
އެކަލާނގެއީ . ރަތުން މިއަޅާ ލިބިގަންނަމެވެގެ ޙަޟްهللاނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަން 

އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވާ 
އެކަލާނގެ އިޒުނަފުޅާއެކު މެނުވީ ބިންމައްޗަށް ހަތްއުޑު  .ރަސްކަލާނގެއެވެ

! ވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއް. ވެއްޓުނަނުދީ ހިފަހައްޓަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
އެބައިމީހުންގެ ނުބައިކަމުން މިއަޅާ ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާ ފަރާތެއްކަމުގައި 

ގެ ރައްކާތެރިކަން هللاއިބަ. ގެ ސަނާ މަތިވެރިއެވެهللاއިބަ! ވެވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ
ފިޔަވައި هللا އަދި އިބަ. ގެ އިސްމުފުޅު ބަރަކާތްތެރިއެވެهللاއަދި އިބަ. ގަދަފަދައެވެ

  ."ވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެއަޅުކަންވެވުން ޙައްޤު

  

  .ދުޝްމިނުމީހާގެ މައްޗަށްކުރާ ބަދުދުޢާ - 38

 مهمزِاه مهاللَّ، ابزحاَأل مِزِاه، بِساَحالْ عيرِس، بِتاَكالْ لَزِنم مهللَّاَ" )131(
ولْزِلْزه1("م(  

                                                             
  .رواه مسلم )1(



  ުގެ ކިއްލާ ންމުސްލިމ  

 
84 

! ބާވައިލައްވާ ރަސްކަލާކޮފޮތް ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
ޖަމާޢަތްތައް ) ދުޝްމިނުންގެ! (ހިސާބުބެއްލެވުމަށް އަވަސްވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާކޮ

! އެބައިމީހުން ބަލިކުރައްވާނދޭވެ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ބަލިކުރައްވާނދޭވެ
  !އަދި އެބައިމީހުންގެ ސާބިތުކަން ނެތިކޮށްލައްވާނދޭވެ

  

  .ރުގެންފިމީހާ ކުރަންވީދުޢާބަޔަކުދެކެ ބި - 39

  )1("تئْش ماَبِ مهِينِفاكْ مهللَّاَ" )132(

އެދިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަކަށް هللا އިބަ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
  !"އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން މިއަޅާއަށް ފުއްދަވާދެއްވާނދޭވެ

  

  .ކިޔަންވީދުޢާއީމާންކަމުގައި ޝައްކެއް އުފެދިއްޖެމީހާ  - 40

   )2(.ގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދޭށެވެهللا )133(

v ެ3(.ޝައްކުވީކަންތައްކުރުން ހުއްޓައިލާށެވ(   

އަށައި އެކަލާނގެ هللا" )4("هلسرو اِهللابِ تنآم". ދެން މިފަދައިން ކިޔާށެވެ )134(

  ."ރަސޫލުންނަށް އަހުރެން އީމާންވެއްޖައީމެވެ

                                                             
  . رواه مسلم )1(

 .رواه البخاري ومسلم )2(

  .رواه مسلم )4(    . رواه البخاري ومسلم )3(
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ËÊ  É  È  Ç    Æ  ] . ގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅު ކިޔަވާށެވެهللا )135(

  Ï  Î  Í  ÌZ )1( "ެއަދި . އެކަލާނގެއީ އެންމެފުރަތަމަ ވޮޑިގެންވީ ފަރާތެވ

ހުރިހައި އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް އަދި . އެންމެފަހުން ވޮޑިގެންވާނެ ފަރާތެވެ
އަދި އެކަލާނގެއީ  .ފަރާތެވެވަންހަނާވެވޮޑިގެންވާ އަދި  .ވެރިވެވޮޑިގެންވާ ފަރާތެވެ

  ."ހުރިހައި އެއްޗެއް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

  

  .ދަރަނިއަދާކުރުމަށް ކިޔާދުޢާ - 41

  )2("اكوس نمع كلضفَبِ ينِنِغْأَو كامرح نع كلالَحبِ ينِفاكْ مهللَّاَ" )136(

 ޙަލާލުކުރެއްވި ތަކެތީގެ ޒަރިއްޔާއިންهللا އިބަ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
މިއަޅާ  )މިއަޅާ ދުރުކުރައްވައި( ތަކެތިން ޙަރާމްކުރެއްވިهللا އިބަ

ފިޔަވައި هللا ގެ ޒަރިއްޔާއިން އިބަގެ ދަރުމައިهللاއިބައަދި ! ވާނދޭވެފުދުންތެރިކުރުއް
    !"މިއަޅާއަށް ފުދުންތެރިކަން ދެއްވާނދޭވެ )އެދުމުން( އެހެންފަރާތްތަކުން

، نِبجالْو لِخبالْو، لِسكَالْو زِجعالْو، نزحالْو مِّهالْ نم كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )137(
وعِلَض الدنِي لَغَوب3("لِجاَالرِّ ة(   

                                                             
   .وحسنه األلباين أبو داود رواه  )3 :احلديدسورة ( )1(

   .األلباين هوصححرواه الترمذي  )2(

 .رواه البخاري )3(
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ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ފިކުރުބޮޑުވުމުންނާއި،  !ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާ އޭ"
ހިތާމައިންނާއި، ނުކުޅެދިގެންވުމުންނާއި، ކަންނެތްކަމުންނާއި، ބަޚީލުކަމުންނާއި، 
ފިނޑިކަމުންނާއި، ދަރަނީގެ ބުރައިންނާއި އަދި މީސްތަކުން މިއަޅާގެ މައްޗަށް 

   ."ދިދަންނަވަމެވެގެ ޙަޟްރަތުން އެهللاގަދަވެގަތުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އިބަ

  

 )ހިތަށް(ނަމާދުކުރަމުންދާއިރު އަދި ޤުރުއާންކިޔަވަމުންދާއިރު  - 42
  .ވަސްވާހެއް ވަދެއްޖެނަމަ ކިޔަންވީދުޢާ

ރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ޝައިޠާނާގެ " "مِيجِالر نطاَيالش نم اِهللابِ ذُوعأَ" )138(

މިފަދައިން ." ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެގެ هللاކިބައިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް 
  )1(.ކިޔައި ވާތްފަރާތަށް ތިންފަހަރު ދުލުގެކޮޅުން ކުޅުކޮޅެއްޖަހާށެވެ

  

  .ދަތިވެ އުނދަގޫވެއްޖެމީހާ ކުރަންވީދުޢާކަމެއްކުރުމަށް  - 43

  )2("الًهس تئْش اذَإِ نَزحالْ لُعجت تنأَو الًهس هتلْعج ماَ الَّإِ لَهس الَ مهللَّاَ" )139(

                                                             
ފުޅެއްގެ  حديثރިވާކުރެއްވި عثمان بن أيب العاص ރުއްސުންލެއްވި هللا މިއީ މާތް .رواه مسلم )1(

هللا ފަހެ މާތް. ދެން އަހުރެން އެގޮތަށް ކަންތައްކުރީމެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބައެކެވެ
  . އަހުރެންގެ ކިބައިން ވަސްވާސް ދުރުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ

ذا حديث صحيح وصححه عبد القادر األرناؤوط يف رواه ابن حبان يف صحيحه وابن السني وقال احلافظ ٰه )2(
  .األذكار للنووي ختريج
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 ފަސޭހަކޮށްދެއްވި ކަމެއް މެނުވީهللا އިބަ !ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާ އޭ"
އެދިވޮޑިގެންފިނަމަ އުނދަގޫކަންތައް هللا އަދި އިބަ. ފަސޭހެވެގެންނުވެއެވެ

  ."ފަސޭހަކަމެއްގެ ގޮތުގައި ލައްވަމުއެވެ

  

  .ކުރަންވީޒިކުރުފާފައެއްކުރެވިއްޖެމީހާ ކަންތައްކުރަންވީގޮތާއި  - 44

ފާފައެއްކުރެވުމުން ފަހެ ރަނގަޅަށް ވުޟޫކޮށް ދެން ތެދުވެ ދެރަކުޢަތް ") 140(
އެމީހަކަށް هللا އަށް ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދިދެންނެވުމުން هللاނަމާދެއްކޮށް 

  )1(."ފާފަފުއްސަވައިނުދެއްވާނެ ހަމަ އެއްވެސް އަޅަކުނުވެއެވެ

  

  .ދުރުކޮށްދޭދުޢާއާއި އޭނާގެ ވަސްވާސްތައް  ޝައިޠާނާ - 45

  )2(.ގެ ޙަޟްރަތުން އެދުންهللاއޭނާގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް ) 141(

  )3(.ބަންގިގޮވުން) 142(

  )4(.ޒިކުރުތައްކުރުމާއި ޤުރުއާންކިޔެވުން )143(

                                                             
    .األلباين هوصحح الترمذيو أبو داود رواه )1(

ވަނަ  98ވަނަ އާޔަތާއި  97 ސޫރަތުގެއަދި މުއުމިނޫން  .األلباين هوصحح الترمذيو أبو داود رواه )2(
  .رواه البخاري ومسلم )3(       .އާޔަތް ބައްލަވާށެވެ

ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތައް ތިޔަބައިމީހުން " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )4(
ހަމަކަށަވަރުން އެގެއެއްގައި ބަޤަރާސޫރަތް ކިޔެވޭ ގެއަކުން ޝައިޠާނާ . ކަށްބިންތަކަކަށް ނުހަދާށެވެ

   =އަދި ޝައިޠާނާ ދުރުކޮށްދޭ ޒިކުރުތަކުގެތެރޭގައި ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ     .رواه مسلم." ދުވެފިލައެވެ
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 ނުރުހެވޭކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭކަމެއް ކުޅަދާނަކަމާއި - 46
  .ބޭރުވެއްޖެނަމަ ކިޔަންވީދުޢާއިޚްތިޔާރުން 

ގަދަފަދަ މުއުމިނާ " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )144(
ގެ ޙަޟްރަތަށް ލޮބުވެތިކަން هللاއަދި . ބަލިކަށި މުއުމިނާއަށްވުރެ ހެޔޮވެގެންވެއެވެ

ކޮންމެމީހެއްގެ ކިބައިގައިވެސް ) ދެމީހުންކުރެ(އަދި . ބޮޑުވެގެންވެއެވެ
. ތިބާއަށް ފައިދާކުރަނިވި ކަންތަކުގެ މައްޗަށް ތިބާ ދަހިވެތިވާށެވެ. ހެޔޮކަންތައްވެއެވެ

ނުކުޅެދިގެންވާ  ) ހެޔޮކަންތައްތަކަށް(އަދި . ގެ ޙަޟްރަތުން މަދަދަށް އެދޭށެވެهللاއަދި 
އަދި ތިބާއަށް މުޞީބާތެއްޖެހިއްޖެނަމަ ފަހެ ތިބާ . މީހެއްގެގޮތުގައި ނުވާށެވެ

. ރެންނަށް މިވެނިއެވެނި ގޮތަކަށް ކަންތައްކުރެވުނުނަމައެވެއަހު. ނުބުނާށެވެ
هللا ) މިއީ"( "لَعفَ َءشاَ ماَو اِهللا ردقَ" .ތިބާ މިފަދައިން ބުނާށެވެ! އަދިކިއެއްތަ

." އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވިގޮތަށް ކަންތައްކުރައްވައިފިއެވެ. މިންވަރުކުރެއްވި ގޮތެވެ
  )1(."ޝައިޠާނާގެ ޢަމަލުތައް ހުޅުވައިދެއެވެ" ކިޔުންނަމައޭ "އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން 

  

                                                             
ރުތަކާއި، ނިދާއިރު ކުރާޒިކުރުތަކާއި، ނިދިންހޭލައިގެން ކުރާޒިކުރުތަކާއި، ގެއަށް ޒިކު= 

ވަންނައިރުގަޔާއި ގެއިން ނުކުންނައިރު ކުރާޒިކުރުތަކާއި، މިސްކިތަށް ވަންނައިރުގަޔާއި ނުކުންނައިރު 
ށް ނިދާއިރު މިސާލަކަ. ކުރާޒިކުރުތަކާއި އަދިވެސް  ސުންނަތްވެގެންވާ މިނޫން ޒިކުރުތައް ހިމެނެއެވެ

 كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ"އަދި . އާޔަތުލްކުރުސި ކިޔެވުމާއި، ބަޤަރާސޫރަތުގެ ފަހު ދެއާޔަތްކިޔެވުމެވެ
މިފަދައިން ސަތޭކަފަހަރު ކިޔައިފިމީހާ މުޅިއެދުވަހު  "ريدقَ ٍءيش لِّٰى كُلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ، هلَ

އަދި ހަމައެފަދައިން ބަންގިއަކީވެސް ޝައިޠާނާ . ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިވެގެންވެއެވެ
  .ދުރުކޮށްދޭ ޒިކުރެކެވެ

  .رواه مسلم )1(
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 ށްއަތަހުނިޔާކީމީހާހޭ ތަހުނިޔާ އަދި ދަރިޔަކުލިބޭމީހާއަށް ކިޔަންޖެ - 47
  .އޭނާ ދޭންޖެހޭ ޖަވާބު

 تقْزِرو، هدشأَ غَلَبو، باهوالْ تركَشو، كلَ بِوهومالْ يف كلَ اُهللا كرباَ" )145(
  "هربِ

އަދި ! ތިބާއަށް ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެهللا ތިބާއަށް ލިބުނު ދަރިފުޅުގެ ކިބައިގައި މާތް"
އަދި އެކުއްޖާ . ދެއްވިފަރާތަށް ތިބާ ޝުކުރުއަދާކުރާހުށިކަމެވެ) ތިބާއަށް އެދަރިފުޅު(

އަދި އެކުއްޖާ އިޙުސާންތެރިވުމުގެ ތައުފީޤު ! ޒުވާންއުމުރާ ހަމައަށް ފޯރާހުށިއެވެ
  !"ށިއެވެތިބާއަށް ދެވޭހު

  .ޔާ ލިބުނުމީހާ ތަހުނިޔާކީމީހާއަށް މިފަދައިން ޖަވާބުދޭށެވެދެން ތަހުނި

  "كابوثَ لَزجأَو، هلَثْم اُهللا كقَزرو، اريخ اُهللا اكزجو، كيلَع كرباَو كلَ اُهللا كرباَ"

! ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެއަދި ތިބާގެ މައްޗަށް ! ތިބާއަށް ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެهللا މާތް"
ތިބާއަށްވެސް އެފަދަ هللا އަދި މާތް! ތިބާއަށް ހެޔޮޖަޒާދެއްވާށިއެވެهللا އަދި މާތް

   )1(!"އަދި ތިބާގެ ސަވާބު ގިނަކޮށްދެއްވާށިއެވެ! ދަރިއަކު ދެއްވާށިއެވެ

  

  

  

                                                             
 .لسليم اهلاليل" صحيح األذكار للنووي"و" األذكار للنووي" )1(
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 ގެ ޙަޟްރަތުން ދަރިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށް ކިޔަންޖެހޭهللا - 48
  .ކަލިމަ

. ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް )146(
ޙަސަނުގެފާނަށާއި  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކަން ދެވުމަށް މިކަލިމަފުޅުން هللاޙުސައިނުގެފާނަށް 
  .ދަންނަވާކަމުގައިވިއެވެ

  )2("ةمالَ نٍيع لِّكُ نمو، ةمهاَو نطاَيش لِّكُ نم ةامالت اِهللا تماَلكَبِ )1(ماَكُذُيعأُ"

އެންމެހައި ޝައިޠާނުންނާއި، އެންމެހައި ގެ ފުރިހަމަ ކަލިމަފުޅުތަކުން، هللا"
ވިހަލާސޫފިތަކާއި، އެނަމެހައި އެސްފީނާލޮލަކުން ތިޔަދެކަލުންނަށް ރައްކާތެރިކަން 

  ." ދެއްވުމަށް އެދެމެވެ

  

  .ބަލިމީހާއަށް ޒިޔާރަތްކުރާހިނދު އޭނާއަށް ކޮށްދޭންވީދުޢާ - 49

  )3("اُهللا َءشاَ نْإِ روهطَ سأْب الَ" )147(

މިބައްޔަކީ ތިބާ (އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ هللا . އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ"
  ."ޠާހިރުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ) ފާފަތަކުން

                                                             
 تماَلكَبِ كذُيعأُފިރިހެން އެއްކުއްޖަކަށްނަމަ ކިޔާނީ . މިއީ ދެކުދިންނަށްނަމަ ޢިބާރާތްކުރެވޭ ގޮތެވެ )1(
 .  މިފަދައިންނެވެ.....ةامالت اهللا تماَلكَبِ كذُيعأُއަންހެން އެއްކުއްޖަކަށްނަމަ ކިޔާނީ  .....ةامالت اهللا

  . رواه البخاري )3(          .رواه البخاري )2(
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  )1()ހަތްފަހަރު( "كيفشي نْأَ مِيظعالْ شِرعالْ بر ميظعالْ اَهللا لُأَسأَ" )148(

ތިބާއަށް ޝިފާދެއްވުމަށް ގެ ޙަޟްރަތުން هللاމަތިވެރި ޢަރުޝުގެވެރި އަރަހުށި މާތް"
  ."އެދިދަންނަވަމެވެ

  

  .ބަލިމީހާއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ މާތްކަން - 50

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް )149(
އްވަނިކޮށް އަހުރެން ފުޅުކުރަحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ވިދާޅުވިއެވެ
މުސްލިމުމީހާ އޭނާގެ ބަލިވެފައިވާ މުސްލިމު އަޚާއަށް . "އަޑުއެހީމެވެ

ދާންދެން އޭނާ ހިނގަމުންއެދަނީ ސުވަރުގޭގެ ޒިޔާރަތްކުރާހިނދު އިށީނދެއްޖައުމަށް
ންނަހިނދު ރަޙުމަތް އޭނާ ބަލިމީހާގެ ގާތުގައި އޭނާ އިށީ ދެން. މޭވާތަކުގެ ތެރޭގައެވެ

 ސްހަތްދިހަހާފަހެ އެއީ ހެނދުނުކަމުގައިވާނަމަ ހަވީރުވަންދެން . ފޮރުވައިލައެވެ
އަދި އެއީ . މަލާއިކަތުން އޭނާއަށް ރަޙުމަތްލެއްވުމަށް ދުޢާކޮށްދެއެވެ

ހަވީރުކަމުގައިވާނަމަ ހެނދުންވަންދެން ހަތްދިހަހާސް މަލާއިކަތުން އޭނާއަށް 
   )2(."ދުޢާކޮށްދެއެވެ ރަޙުމަތްލެއްވުމަށް

  

                                                             
 ޙާޟިރުއަދި މަރަށް  ،އެއްވެސް މުސްލިމަކު" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )1(

ނުވާ ބަލިމީހަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މިފަދައިން ހަތްފަހަރު އޭނާއަށް ދުޢާކޮށްދީފިނަމަ އޭނާއަށް ޢާފިޔަތު 
  .األلباين هوصحح الترمذيو أبو داود رواه." ލިބޭނެއެވެ

  . وصححه األلباين وصححه أيضاً أمحد شاكروأمحد  ابن ماجهو رواه الترمذي )2(
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  .ހުރުމާމެދު މާޔޫސްވެފައިވާ ބަލިމީހާ ކުރަންވީދުޢާދިރި - 51

  )1("ٰىلَعاَأل قِيفالربِ ينِقْحلْأَو ينِمحارو يل رفاغْ مهللَّاَ" )150(

އަދި ! މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ !ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާ އޭ"
އެބަހީ (އަދި އެންމެ މަތިވެރި ރަޙުމަތްތެރިޔާއާ ! މިއަޅާއަށް ރަޙުމަތްލައްވާނދޭވެ

  !"ބައްދަލުކޮށްދެއްވާނދޭވެ) އާهللا

ކައިރިވީ ވަގުތު  އަވަހާރަވެވަޑައިގަންނަވަން رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )151(
ފެނުގެ ތެރެއަށް ދެއަތްޕުޅުލައްވައި ދެއަތްޕުޅު މޫނުފުޅުގައި ފުއްސަވަމުން 

މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން هللا " "اتركَسلَ توملْل نَّإِ اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ". ވިދާޅުވިއެވެ

ވަރަށްގިނަ ހަމަކަށަވަރުން މަރަށް . ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ
  )2(."އުނދަގޫތަކެއްވެއެވެ

 كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ، هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ، ربكْأَ اُهللاو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ" )152(
  )3("اِهللابِ الَّإِ ةَوقُ الَو لَوح الَو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ، دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ، هلَ

އަދި . މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެهللا "
މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް هللا . އެވެهللاއެންމެބޮޑީ 

މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން هللا . އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ. އިލާހަކުނުވެއެވެ

                                                             
  .رواه البخاري ومسلم )1(
ފުޅުގައި އެވަގުތު އެކަލޭގެފާނު ދަތްއުނގުޅުއްވި ވާހަކަވެސް  حديثއަދި މި . رواه البخاري )2(

 .އައިސްފައިވެއެވެ

  .األلباين هوصحح ابن ماجهو الترمذي أخرجه )3(
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. އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ. ހަކުނުވެއެވެޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާ
މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން هللا . އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ

އެންމެހައި ވެރިކަމަކާއި އެންމެހައި . ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ
ވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ މެނުވީ އަޅުކަންهللا . ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ

އަދި އެއްވެސް ހެޔޮކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރެއްވެސް . އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ
 ގެ ޙަޟްރަތުން މެނުވީهللاއަދި ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް 

  ".ނުވެއެވެ

  

 އެބަހީ އޭނާއަށް ޝަހާދަތް(މަރަށް ޙާޟިރުވެފައިވާމީހާގެ ތަލްޤީނު  - 52
  ).ލައިދިނުން

މެނުވީ هللا "" اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ"ންމެފަހުބަސްކަމުގައި އެމީހެއްގެ އެ") 153(

މިކަލިމަވެއްޖެމީހާ    ."އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ
  )1(."ސުވަރުގެ ވަންނާނެއެވެ

  

  .މުޞީބާތެެއް ޖެހިއްޖެ މީހާ ކިޔާދުޢާ - 53

ا ريخ يل فلخأَو يتبيصم يف ينِرجأْ مهللَّاَ ،نَوعاجِر هيلَإِ ناَّإِو هلَّل ناَّإِ" )154(
م2("هاَن(  

                                                             
  .رواه مسلم )2(       .األلباين هوصحح أبو داود رواه )1(
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އަދި ހަމަކަށަވަރުން އަޅަމެން އެބުރި . އަށެވެهللا ހަމަކަށަވަރުން އަޅަމެންވަނީ "
! ރަސްކަލާކޮއްވި ބޮޑުކުރެއޭ ހައްދަވާ. އަށެވެ حضرةދިއުންވަނީ އެކަލާނގެ 

އަދި މިއަޅާއަށް އޭގެ ! ދޭވެގައި މިއަޅާއަށް އަޖުރު ދެއްވާނމުޞީބާތު މިއަޅާއަށްޖެހުނު
  "!ދޭވެއަށްވުރެ ހެޔޮގޮތެއް މިންވަރުކޮށްދެއްވާނބަދަލުގައި އެ

  

  .މައްޔިތާގެ ލޯމަތީ އަތްފިރުމައިލާ ލޯލައްޕުވައިލަމުން ކިޔާދުޢާ - 54

 يف هبِقع يف هفْلُاخو، نييِّدهمالْ يف هتجرد عفَارو )1(نالَفُل رفاغْ مهللَّاَ" )155(
  )2("هيف هلَ روِّنو هرِبقَ يف هلَ حسافْو، نيملَعاَالْ بر ياَ هلَو ناَلَ رفاغْو، نيرِبِغاَالْ

 !ފުއްސަވާނދޭވެ މީހަކަށް ފާފަމިވެނި ! ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާބޮޑު"
އަދި ހިދާޔަތް ލިބިގެންވާ މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ) .ގަންނާށެވެއެމީހެއްގެ ނަން(

 އަދި އޭނާގެ ފަހުން އޭނާގެ ފަހަތުގައިވާ! ވާނދޭވެއޭނާގެ ދަރަޖަ އުފުއްލަ
 އިއަދި އަޅަމެންނަށާ! ލައްވާނދޭވެ) ބަދަލު(ގެ ޚަލީފާ މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ

 އޭނާއަށް އޭނާގެ! ރަސްކަލާކޮޢާލަމްތަކުގެ ވެރި އޭ! ދޭވެނއްސަވާއޭނާއަށް ފާފަ ފު
  "!އަދި އޭނާއަށް އެތަން އަލިކޮށް ދެއްވާނދޭވެ! ތަނަވަސްކޮށް ދެއްވާނދޭވެ ކަށްވަޅު

  

  

                                                             
އެބަހީ މައްޔިތާގެ . ކިޔާށެވެحاَمد ل  ގެބަދަލުގައި نالَفُلމަރުވިމީހާގެ ނަމަކީ ޙާމިދު ކަމުގައިވާނަމަ  )1(

 .ނަމުގެ ކުރިއަށް ލާމު އިތުރުކުރުމާއެކު މައްޔިތާގެ ނަންގަންނާށެވެ

 .رواه مسلم )2(
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  .ކަށުނަމާދުގައި މައްޔިތާއަށްޓަކައި ކުރާދުޢާ - 55

، هلَخدم عسّوو، هلَزن مرِكْأَو، هنع فاعو، هفعاَو، همحارو هلَ رفاغْ مهللَّاَ" )156(
لِْساغْوِءماَالْبِ ه جِلْالثَّو الْوبرد ،ونّقه مالْ نماَكَ ياَطاَخ قَّنيالثَّ تواَأل ببيض من 
الدسِن ،أَوبلْده دارا خيرا من ارِده ،أَوالًه خيرا مأَ نهله ،وزجاًو خيرا من زجِوه ،
أَودلْخالْ هجةَن ،أَوذْعه من قَالْ ابِذَعرِب ]وابِذَع 1("]ارِالن(  

 އަށްއަދި އޭނާ! ނދޭވެއޭނާއަށް ފާފަ ފުއްސަވާ! ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާބޮޑު"
 އަށްއަދި އޭނާ! ދެއްވާނދޭވެ ޢާފިޔަތު އަދި އޭނާއަށް ފުރިހަމަ! ލައްވާނދޭވެރަޙްމަތް
އޭނާ އަދި ! ކޮށްދެއްވާނދޭވެދި އޭނާގެ މެހުމާންދާރީ މާތްއަ! ކޮށްދެއްވާނދޭވެޢަފޫ

އަދި ފެނުންނާއި،  !ތަނަވަސް ކޮށްދެއްވާނދޭވެ )ކަށްވަޅު( ވެއްދެވޭތަން
އަދި ހުދުފޭރާން ހަޑިމިލައިން  !ނޯއިންނާއި، ގަނޑުފެނުން އޭނާ ދޮވެދެއްވާނދޭވެސު

އޭނާގެ އަދި ! ދެއްވި ފަދައިން ފާފަތަކުން އޭނާ ސާފުކޮށްދެއްވާނދޭވެސާފުކޮށް
 އަދި އޭނާގެ! ދެއްވާނދޭވެލުކޮށްބަދައޭނާ ގޮވަށްޗަށް ވުރެ ހެޔޮ ގޮވައްޗަކަށް 

އަދި ! ގާތަށް އޭނާ ބަދަލުކޮށްދެއްވާނދޭވެ އަހުލުވެރިންގެށް ވުރެ ހެޔޮ އަހުލުވެރިންނަ
! ލުކޮށްދެއްވާނދޭވެގާތަށް އޭނާ ބަދަ ބެއްގެއަންއަށް ވުރެ ހެޔޮ ނބިމީހާއޭނާގެ އަ

ނަރަކައިގެ ންނާއި ޒާބުއަދި ކަށްވަޅުގެ އަ! އްދަވާނދޭވެއަށް ވައަދި އޭނާ ސުވަރުގެ
  "!ދެއްވާނދޭވެއަޒާބުން އޭނާ ރައްކާތެރިކޮށް

                                                             
     .رواه مسلم )1(
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 ناَرِكَذَو، ناَرِيبِكَو ناَرِيغصو، ناَبِئغاَو، ناَدهشاَو، ناَتيِّـم، وناَيِّحل رفاغْ مهللَّاَ" )157(
أُوللَّاَ، ناَثاَنهم مأَ نحييته أَفَ ناَّميِحه ى اِإللَعمِالَس ،ومن تفَّويته فَ ناَّمتفَّوه ى لَع
  )1("هدعب ناَلَّضت الَو هرجأَ ناَمرِحت الَ مهللَّاَ، نماَياِإل

 އިންގެ ތެރޭގައި ދިރިތިބި މީހުންނަށާއަޅަމެ! ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާބޮޑު"
އަދި ! ދޭވެފުއްސަވާނއަޅަމެންގެ ތެރެއިން މަރުވެގޮސްފައިވާ މީހުންނަށް ފާފަ

! ފުއްސަވާނދޭވެއި ނުފެންނަހައި މީހުންނަށް ފާފަމީހުންނަށާ އަޅަމެންނަށް ފެންނަހައި
އަދި ! ފުއްސަވާނދޭވެހުންނަށް ފާފައި ބޮޑެތިމީއަދި އަޅަމެންގެ ކުޑަކުދިންނަށާ

އޭ ! އި އަންހެނުންނަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެއަޅަމެންގެ ތެރޭގައި ތިބި ފިރިހެނުންނަށާ
ދިރިލަހައްޓަވައިފި  هللاއިބަ އަޅަމެންގެ ތެރެއިން !އްވި ރަސްކަލާކޮކުރެހައްދަވާބޮޑު

މެންގެ އަޅައަދި ! އޭނާ ދިރިލަހައްޓަވާނދޭވެކަން މަތީގައި އިސްލާމްފަހެ މީހާ 
އޭނާ މަރު މަތީގައި  ފަހެ އީމާންކަންމަރުގަންނަވައިފި މީހާ هللا އިބަތެރެއިން 

އޭނާގެ އަޖުރުން އަޅަމެން ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ގަންނަވާނދޭވެ
ދުމުގެ ތެރެއަށް ން މަގުފުރެއަދި އޭނާ އަށް ފަހު އަޅަމެ! ނުކުރައްވާނދޭވެމަޙުރޫމް

   "!ދޫނުކޮށްލައްވާނދޭވެ

 رِبقَالْ ةنتف نم هقفَ،  كارِوجِ لِبحو، كتمذ يف نالَفُ نب نَالَفُ نَّإِ مهللَّاَ" )158(
وابِذَع ارِالن ،أَونأَ تالْ لُهِءفاَو الْواغْ، فَقِّحفلَ ره وارحمإِ هنأَ كنالْ تفُغور 
الرحي2("م(  

                                                             
    .األلباين هوصححوأمحد  رواه ابن ماجه )1(

      .األلباين هوصحح أبو داودو ابن ماجه أخرجه )2(
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ވެނި ހަމަކަށަވަރުން މިވެނި މީހެއްގެ ދަރި މި! ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާބޮޑުއޭ "
. ގެ ރައްކައުތެރިކަމުގެ ދަށުގައެވެهللاއަދި އިބަ. ޒިންމާގައެވެ ގެهللاމީހަކު ވަނީ އިބަ

! ން އޭނާ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެޢަޒާބުގެ ފިތުުނައިންނާއި ނަަރަކައިގެ ކަށްވަޅު ފަހެ
ފަހެ . ވެގެންވާ ރަސްކަލާނގެ އެވެ حقއީ ތެދުވެރި ވަފާތެރި އަދި هللاއަދި އިބަ

އީ ފާފަ ފުއްސަވާ هللاހަމަކަށަވަރުން އިބަ! ލައްވާނދޭވެ رمحةއޭނާއަށް ފާފަ ފުއްސަވާ 
  ".އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ

 نْإِ، هابِذَع نع ينِغَ تنأَو، كتمحٰى رلَإِ جتاَحا كتمأَ نابو كدبع مهللَّاَ" )159(
  )1("هنع زوجاَتفَ ئاًيِسم نَكاَ نْإِو، هتناَسح يف دزِفَ ناًِسحم نَكاَ

ގެ އަންހެން އަޅާގެ هللاގެ އަޅާ އަދި އިބަهللاއިބަ! ރެއްވި ރަސްކަލާކޮކުވާބޮޑުހައްދައޭ "
 عذابވަނީ އޭނާއަށް هللاއަދި އިބަ. ޖެހިފައެވެ ގެ ރަޙުމަތަށް ބޭނުންهللاދަރި ވަނީ އިބަ

ތެރިއެއް  حسانإއޭނާ އަކީ ހެޔޮ ޢަމަލު ކޮށްފައިވާ . ދެއްވުމުން ފުދިވޮޑިގެންނެވެ
އަދި އޭނާއަކީ ! ދެއްވާނދޭވެވާނަމަ އޭނާގެ ހެޔޮކަންތައްތައް އިތުރުކޮށްކަމުގައި
   "!ކުރައްވާނދޭވެޢަފޫ ކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވާނަމަ އޭނާއަށްފާފަ

  

 މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކުރާއިރު އެކުއްޖާއަށް ކުޑަކުއްޖެގެ - 56
  .ކޮށްދޭންވީދުޢާ

  )2("رِبقَالْ ابِذَع نم هذْعأَ مهللَّاَ" )160(

                                                             
  .أخرجه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب وانظر أحكام اجلنائز لأللباين )1(
  =މަޢުޞޫމްކުޑަކުއްޖެއްގެދުވަހަކު ނުބައިކަމެއްނުކުރާ .   "ސަޢީދު ބުނު މުސައްޔަބު ވިދާޅުވިއެވެ )2(
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ކަށްވަޅުގެ އަޒާބުން އެކުއްޖާ ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
  !"ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާނދޭވެ

 عاًيفشو، هيدالوا لرخذُو طاًرفَ هلْعاج مهللَّاَ". އަދި މިދުޢާކޮށްފިނަމަ ރަނގަޅެވެ
للَّاَ. باًجاَمهثَ مّبِ لْقه مازِوينماَه أَوعظبِ مأُ هجورماَه ،لْأَوقْحصاَبِ هالْ حِلمؤنِمين ،
واجلْعه فلَفاَكَ يإِ ةبراهيم ،وقبِ هرحمتك ذَعالْ ابجحمِي ،أَوبلْده دارا خيرا من 
ارِدهأَ، والًه خيرا مأَ نهلللَّاَ، ههاغْ مفر َألالَسناَف ،فْأَورناَاط ،ومن سناَقَب 
  )1("نماَياِإلبِ

) އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަށްޓަކައި(އެކުއްޖާ ! ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާބޮޑު"
ކަމުގައި އެއް  ذَخريةއިސްވެގޮސްފައިވާ އަޖުރެއްކަމުގައާއި ރައްކައުތެރިކުރެވިގެންވާ 

އޭ ! ލައްވާނދޭވެތެރިއެއް ކަމުގައި  شفاعة ވެވޭޤަބޫލު شفاعةއަދި ! ލައްވާނދޭވެ
އެކުއްޖާގެ ސަބަބުން އެދެމީހުންގެ ތިލަފަތް ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާ

އަދި އެކުއްޖާގެ ސަބަބުން އެދެމީހުންގެ އަޖުރު މަތިވެރި  !ބަރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
! ންނާ އެކުއްޖާ ބައްދަލުކޮށް ދެއްވާނދޭވެޞާލިޙު މުއުމިނުއަދި ! ކޮށްދެއްވާނދޭވެ

އަދި ! އްވާނދޭވެއި އެކުއްޖާ ލަގެ ބެލެހެއްޓެވުމުގެދަށުގަ المالس عليه إبراهيمއަދި 
  !"ން ދިންނަވާދޭނވެޢަޒާބުނަރަކައިގެ  އެކުއްޖާ ން رمحة ގެهللاއިބަ

                                                             
އެކަލޭގެފާނު މިދުޢާވިދާޅުވާ . މައްޗަށް އަބޫހުރައިރާގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އަހުރެން ކަށުނަމާދުކުރީމެވެ= 

مالك يف املوطأ وابن أيب شيبة يف املصنف والبيهقي وصحح إسناده شعيب  أخرجه." އަޑު އަހުރެން އެހީމެވެ
  .وياألرناؤوط يف حتقيقه لشرح السنة للبغ

 .املغين البن قدامة والدروس املهمة لعامة األمة البن باز )1(
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  )1("ارجأَو، فاًلَسو، طاًرفَ ناَلَ هلْعاج مهللَّاَ" )161(

) މެހުމާންދާރީ ތައްޔާރުކުރުމަށް(އަޅަމެންނަށް ! ކޮކުރެއްވި ރަސްކަލާއޭ ހައްދަވާބޮޑު"
) އިސްތިޤުބާލުކުރުމަށް(ފައިވާ ކުއްޖެއްކަމުގައާއި، އަޅަމެންނަށް ކުރިންގޮސް

އެކުއްޖާ  ކަމުގައި   އިސްވެގޮސްފައިވާ ކުއްޖެއްކަމުގައާއި، އަޅަމެންނަށް އަޖުރެއް
  !"ލައްވާނދޭވެ

  

  .ގެ ދުޢާ تعزِية - 57

 ربِصتلْفَ. ىمسم لٍجأَبِ هدنع ٍءيش لُّكُٰى وطَعأَ ماَ هلَو، ذَخأَ ماَ هلَّل نَّإِ" )162(
لْوتحِست2("ب(  

އަދި އެކަލާނގެ ދެއްވި . ހިއްޕެވި އެއްޗެއްވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެهللا ހަމަކަށަވަރުން "
ގައި ކޮންމެ  حضرةއެކަލާނގެ . އެއްޗެއްވެސް ވަނީ އެކަލާނގެ އަށެވެ

ށް ސަވާބަ އަދި. ކެތް ކުރާށެވެ. ވެސް ކަނޑައެޅިގެންވާ އަޖަލެއް ވެއެވެއެއްޗަކަށް
   ".އެދި ނިޔަތް ގަންނާށެވެ

 رفَغَو كاَءزع نسحأَو، كرجأَ اُهللا مظَعأَ". ން ކީނަމަވެސް ރަގަޅެވެއަދި މިފަދައި
ليِّمت3("ك(  

                                                             
ވިދާޅުވެ އަދި  الفاحتة سورةކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކުރައްވާ ކަށުނަމާދުގައި  البصري حسن )1(

  .أخرجه البغوي وعبد الرزاق وعلّقه البخاري يف كتاب اجلنائز .މިދުޢާކުރައްވާކަމުގައިވިއެވެ
  .األذكار للنووي )3(       .البخاري ومسلمرواه  )2(
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އަދި ތިބާގެ ކެތްތެރިކަމާއި ހިތްވަރު ! އަޖުރު މަތިވެރި ކުރައްވާށިއެވެގެ ތިބާهللا "
   "!އަދި ތިބާގެ މައްޔިތާއަށް ފާފަ ފުއްސަވާދެއްވާށިއެވެ! ރިވެތިކޮށްދެއްވާށިއެވެ

  

  .މައްޔިތާ ކަށްވަޅަށް ތިރިކުރަމުން ކިޔާދުޢާ - 58

)1("اِهللا لِوسر ةنٰى سلَعو اِهللا مِسبِ" )163(
   

ގެ  موسلّ عليه اهللا ىصلّ اهللا رسولއަދި  އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތާ އެކުގެ هللا "
  ").އަހަރެމެން ތިބާ ވަޅުލަމުއެވެ(ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް 

  

  .ވަޅުލުމަށްފަހު ކިޔާދުޢާމައްޔިތާ  - 59

  )2("هتبِّثَ مهاللَّ هلَ رفاغْ مهللَّاَ" )164(

އޭ ! އޭނާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
  !"އޭނާއަށް ސާބިތުކަން ދެއްވާނދޭވެ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

                                                             
 بِسمِ". ތައް ވަނީ މިފަދައިންނެވެ لفظރިވާކުރެއްވި  أمحدއަދި بسند صحيح وأمحد   أبو داود رواه )1(
 عليه اهللا صلى اهللا رسولގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތާއެކު އަދި هللا " "اهللا رسولِ ملَّة وعلَٰى اهللا
   .وسنده صحيح .)"އަހުރެމެން ތިބާ ވަޅުލަމުއެވެ(މަތީގައި ގެ  ملّةގެ  وسلم

ނަވާ ހިނދު މަހާނަ މައްޔިތާ ވަޅުލުމުން އަވަދިވެ ވަޑައިގަން وسلّم عليه اهللا صلّى رسول اهللا )2(
ތިޔަބައިމީހުންގެ އަޚާ އަށް ފާފަ ފުއްސެވުމަށް ". ފުޅު ކުރައްވައެވެ حديثވަޑައިގެންފައި ކައިރީ ހުއްޓި

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން މިހާރު . ދުޢާކޮށްދޭށެވެ ކަން ދެއްވުން އެދި ثابتއަދި އޭނާއަށް . އެދޭށެވެ
  .واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب أبو داود رواه ."އޭނާއާ ސުވާލުކުރެވެމުންދާނެއެވެ) ވަޅުގައިށްކަ(
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  .ކިޔާދުޢާމަހާނަތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރަމުން  - 60

 مكُبِ اُهللا َءشاَ نْإِ ناَّإِو، نيملسمالْو نينِمؤمالْ نم، رِياَالدّ لَهأَ مكُيلَع مالَلساَ" )165(
  )1("ةَيفعاَالْ مكُلَو ناَلَ اَهللا لُأَسأَ ]نيرِخأْتسمالْو ناَّم نيمدقْتسمالْ اُهللا محريو[ نَوقُحالَ

 !ގެ ތެރެއިން މިމަހާނަތަކުގެ އަހުލުވެރިންނޭވެންއި މުސްލިމުންނާމުއުމިނު އޭ"
 އަދި ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެންނީ. އްޓެވެހު ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ސަލާމަތްކަން

އަދި އަހުރެމެންގެ ( .އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތިޔަބައިމީހުންނާ ބައްދަލުވާނޭ މީހުންނެވެهللا 
 !)ރަޙްމަތްލައްވާށިއެވެهللا ތެރެއިން ކުރިން ދިޔަމީހުންނަށާއި ފަހުން ދާނެމީހުންނަށް 

ދެއްވުމަށް އެދި  ޢާފިޔަތު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އިން އަހަރެމެންނަށާ حضرة ގެهللا
  ".ދަންނަވަމެވެ

  

  .ގަދަ ވައި ޖެހޭ ވަގުތު ކިޔާދުޢާ - 61

  )2("هاَرِّش نم كبِ ذُوعأَو، هاَريخ كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )166(

ން އެ  حضرةގެ هللاކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަހަމަ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާ"
ން އެ  حضرةގެ هللاއަދި މިއަޅާ އިބަ .ން ދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެކަޔޮވައިގެ ހެ

   ".އެދި ދަންނަވަމެވެވައިގެ ނުބައިކަމުން ރައްކައުތެރިކޮށް ދެއްވުމަށް 

                                                             
ގައި  ابن ماجهسنن ރުއްސުންލެއްވި ބުރައިދާގެ ކިބައިން هللا މިއީ މާތް އަދި ابن ماجهو رواه مسلم )1(

هللا ގައި މާތް صحيح مسلمއަދި ބުރެކެޓްތެރޭގައި އެވަނީ . ލަފްޒު ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ގޮތެވެ
  .ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ވާރިދުވެފައިވާ ޢިބާރާތެކެވެ

   .األلباين هوصحح ابن ماجهو أخرجه أبو داود )2(
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 كبِ ذُوعأَ، وهبِ تلَسرأُ ماَ ريخو، هاَيف ماَ ريخ، وهاَريخ كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )167(
من هاَرِّش ،وماَ رِّش فهاَي ،وأُ ماَ رِّشرلَسبِ ت1("ه(  

، ވައިގައިވާ ހެއުކަމާއިހެއުކަމާއި، އެއެވައިގެ ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"

އެއްޗެއްގެ ހެއުކަން ދެއްވުމަށް އެދި  އެވައި ފޮނުއްވުނު އެއެއްޗެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން
އަދި އެވައިގެ ނުބައި ކަމުންނާއި، . ން މިއަޅާ ދަންނަވަމެވެ حضرةގެ هللاއިބަ

 ވުނުއެވައި ފޮނުއްއެއެއްޗެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން  އެވައިގައިވާ ނުބައިކަމުންނާއި،
ން މިއަޅާ  حضرةގެ هللاށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަނުބައިކަމުން ރައްކައުތެރި ކޮއެއްޗެއްގެ 
  ".ދަންނަވަމެވެ

  

  .ގުގުރި ޖަހާއިރު ކިޔާާދުޢާ - 62

)168 ("سالَّ نَحاَبذي يبِّسح الرعبِ دحمده الْوالَمةُكَئ من خفَيته")2(  

ކިޔާފަރާތް އަދި އެފަރާތަކަށް ބިރުން  تسبيحއެކު ގުގުރި ކުރުމާ محدއެފަރާތަކަށް "
  "!ވަންތަކަމާއެވެ طاهرކިޔާ ފަރާތުގެ ހުސް  تسبيحމަލާއިކަތް ބޭކަލުން 

  

                                                             
  .رواه البخاري ومسلم )1(

ގުގުރީގެ އަޑު އައްސަވާ ހިނދު ވާހަކަ ދެއްކުން  الزبري بن اهللا عبدރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް  )2(
. އަދި ޝައިޚު އަލްބާނީ ވިދާޅުވިއެވެ .مالك يف املوطأ أخرجه .ދޫކޮށްލައްވާ މިދުޢާ ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ

 .ގެ ކިބައިން މިބަސްފުޅުގެ ސަނަދު ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ الزبري بن اهللا عبد
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   .ބައެއް ދުޢާތައް) ވާރޭވެއްސެވުމަށް އެދި ކުރެވޭ(ގެ  استسقاَء - 63

  )1("لٍآجِ ريغَ الًجِعاَ، رٍّضاَ ريغَ عاًفناَ، عاًيرِم ئاًيرِم ثاًيغم ثاًيغَ ناَقاس مهللَّاَ" )169(

އަޅަމެން އުފާކުރުވައި އަޅަމެންނަށް އެހީވެދޭ، ! އްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހަ"
އަޅަމެންނަށް  ،މެންގެ ދަނޑުބިންތަކަށް އާރޯކަން ގެނެސްދޭއަޅަ ހިތްހަމަޖައްސުވައިދޭ،

ވާރޭއަކުން އަޅަމެންނަށް  ވެހޭހަށްއަވަ ފައިދާދޭ ގެއްލުމެއްނުދޭ،  ވެހުން ލަސްނުވާ
   !"ފެންދެއްވާނދޭވެ

  )2("ناَثْغأَ مهللَّاَ ،ناَثْغأَ مهللَّاَ، ناَثْغأَ مهللَّاَ" )170(

އޭ ! ވާރޭ ވެއްސަވާނދޭވެ އަޅަމެންނަށް! ރަސްކަލާކޮ ކުރެއްވިއޭ ހައްދަވާބޮޑު"
އޭ  !ވާރޭ ވެއްސަވާނދޭވެ އަޅަމެންނަށް! ރަސްކަލާކޮ ކުރެއްވިހައްދަވާބޮޑު
    !" ވާރޭ ވެއްސަވާނދޭވެ އަޅަމެންނަށް! ރަސްކަލާކޮ ކުރެއްވިހައްދަވާބޮޑު

  )3("تيِّمالْ كدلَب يِحأَو، كتمحر رشانو، كمئهاَبو، كدباَع قِاس مهللَّاَ" )171(

 ގެ އަޅުތަކުންނަށާއި هللاއިބަ !އޭ ހައްދަވާ ބޮޑު ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
އަދި ! ފަތުރައިލައްވާނދޭވެ رمحةގެ هللاއަދި އިބަ! ދެއްވާނދޭވެ ށް ފެންހައިވާނުންތަކަ

  "!ގެ މަރުވެފައިވާ ރަށް ދިރުއްވާނދޭވެهللاއިބަ

  

                                                             
  .األلباين هوصحح أبو داود رواه )1(

  .   رواه البخاري ومسلم )2(

  .وحسنه األلباين أبو داود رواه )3(
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  .ވާރޭވެހޭ ވަގުތު ކިޔާދުޢާ - 64

  )1("عاًفناَ باًيِّـص مهللَّاَ" )172(

ފައިދާ ހުރި ވާރޭއެއް ކަމުގައި ) މި ވާރޭ އަކީ! (ރަސްކަލާކޮބޮޑުކުރެއްވި އޭ ހައްދަވާ"
  "!ލައްވާނދޭވެ

  

  .ވެހުމަށްފަހު ކުރާޒިކުރުވާރޭ - 65

)173( "مطفَبِ ناَراِهللا لِض ورحمته")2(  

ން އަހަރަމެންގެ މައްޗަށް ވާރޭ ރަޙްމަތުއި އެކަލާނގެ ގެ ދަރުމަވަންތަކަމާهللا "
  ".ވެހިއްޖެއެވެ

  

  .ސާފުކޮށް ދެއްވުމަށް އެދި ކުރާދުޢާއުޑުމަތި  - 66

، ةيدواَأل نوطُبو، ابِرالظّو امِى اآلكَلَع مهللَّاَ. ناَيلَع الَو ناَيالَوح مهللَّاَ" )174(
وبِناَمت الش3("رِج(  

                                                             
  .رواه البخاري )1(

  .رواه البخاري ومسلم )2(

   .رواه البخاري ومسلم )3(
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އަޅަމެންގެ ވަށައިގެންވާ ތަންތަނަށް ! ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާބޮޑު"
އޭ ! ވެއްސަވާނދޭވެނު) މިހާރު(އަދި އަޅަމެންގެ މައްޗަށް ! ވެއްސަވާނދޭވެ
 ވާދީތަކުގެ، އުސްބިންތަކަށާއި، ފަރުބަދަތަކަށާއި! ކޮކުރެއްވި ރަސްކަލާހައްދަވާބޮޑު
  "!ގަސްފަޅާ ތަންތަނަށް ވެއްސަވާނދޭވެ އަދި އަޑިގުޑަން ތަންތަނަށާއި މެދުގައިވާ

  

  .ހުޅެވި ހަނދު ފެންނަ ހިނދު ކިޔާދުޢާ - 67

 قِيفوالتو، مِالَساِإلو ةمالَالسو، نماَياِإلو نِماَألبِ ناَيلَع هلَّهأَ مهللَّاَ، ربكْأَ ُهللاَ" )175(
ماَل تحب رناَب وترٰىض ،رناَب ورب1("اُهللا ك(  

އަމާންކަމާއި، ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. އެވެهللا އެންމެ ބޮޑީ "
 ރުހިވޮޑިގެންވާ އަދިهللا ސްލާމްކަމާއި އަދި އިބައި، އިއީމާންކަމާއި، ސަލާމަތްކަމާ

ދު އަޅަމެންގެ ދެއްވުމާއި އެކުގައި އެހަނ توفيقލޯބިވެ ވޮޑިގެންވާ ކަންތައްތަކަށް 
ގެ އަހުރެމެންނާއި ތިބާ.) އޭހަނދާއެވެ(! ދެއްވާނދޭވެފާޅުކޮށްމައްޗަށް 

  ".އެވެهللا  ރަސްކަލާނގެއީވެރި

  

  .ރޯދަވެރިޔާ ރޯދަވީއްލާ ވަގުތު ކިޔާދުޢާ - 68

  )2("اُهللا َءشاَ نْإِ رجاَأل تبثَو، قورعالْ تلَّتابو أُمالظَّ بهذَ" )176(

                                                             
   .األلباين هوصححوالدارمي بلفظه  رواه الترمذي )1(

  .األلباين هوصححوغريه  أخرجه أبو داود )2(
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އްވިއްޔާ އަދި އިރާދަކުރެ. އްޖެއެވެނާރުތައް ތެމިއަދި . ފިލައްޖެއެވެ ކަރުހިއްކުން"
   ".އަޖުރު ސާބިތުވެއްޖެއެވެ

  )1("يل رفغت نْأَ ٍءيش لَّكُ تعسو يتالَّ كتمحربِ كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )177(

ތަނަވަސްވެގެންވާ އެއްޗަކަށް ވުރެ  ހުރިހައި! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
ގެ هللاފުޅު މެދުވެރިކޮށް މިއަޅާގެ ފާފަފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި އިބަ رمحةގެ هللاއިބަ
  ".ދަންނަވަމެވެ ން حضرة

  

  .ކެއުމުގެ ކުރިން ކިޔާދުޢާ - 69

  "اِهللا مِسبِ"  ފަހެ ހުން ކުރެ މީހަކު ކާއެއްޗެއް ކާންފަށާހިނދުތިޔަބައިމީ )178(
ފަހެ ކާން ފަށާއިރު  .ކިޔާށެވެ .)"ކާންފަށަމެވެ(ބަރަކާތުން ގެ އިސްމުފުޅުގެ هللا"

 "هرِآخو هلوأَ يف اِهللا مِسبِ" .ކިޔަން ހަނދާން ނެތިއްޖެނަމަ ފަހެ މިފަދައިން ކިޔާށެވެ
ގެ هللا  )އަހުރެން ކަނީ(ފަހުގައިވެސް ) ކާންފެށުމަށް(އާއި އަދި ގަކެއުމުގެ ފެށުމު"
)2(".ފުޅުގެ ބަރަކާތުންނެވެ اسم

      

 .ކިޔާ ހުށިކަމެވެ އެމީހަކަށް ކާން ދެއްވުމުން ފަހެ އޭނާ މިފަދައިން تعاىل اهللا )179(
! ކަލާކޮކުރެއްވި ރަސްއޭ ހައްދަވާބޮޑު" "هنا مريخ ناَمعطْأَو هيف ناَلَ كرِباَ مهللَّاَ"

އަދި އެ ކެއުމަށް ވުރެ ހެއު ! ބަރަކާތް ލައްވާނދޭވެ އަޅަމެންނަށް އެކެއުމުގައި
                                                             

ރޯދަވީއްލަވާ ވަގުތު އެކަލޭގެފާނު  عمرو بن العاص بن اهللا عبدރުއްސުންލެއްވި هللا މިދުޢާއަކީ މާތް )1(
  .وحسنه احلافظ يف ختريج األذكار ابن ماجه أخرجه .ވިދާޅުވާ ދުޢާއެކެވެ

  .األلباين هوصحح الترمذيو داودأخرجه أبو  )2(
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ކަށް ކިރުފޮދެއް ބޯން އެމީހަ تعاىل اهللاއަދި " !ދެއްވާނދޭވެކެއުމެއް އަޅަމެންނަށް ކާން
 ناَدزِو هيف ناَلَ كرِباَ مهللَّاَ" .ނަމަ ފަހެ އޭނާ މިފަދައިން ކިޔާ ހުށިކަމެވެދެއްވައިފި

منނަށް އެކިރުފޮދުގައި ބަރަކާތް އަޅަމެން! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ " "ه

  )1(!"އަދި އަޅަމެންނަށް އެ އަށްވުރެ އިތުރު ކޮށް ދެއްވާނދޭވެ! ލައްވާނދޭވެ

  

  .ކައިނިމިގެން ކިޔާދުޢާ - 70

  )2("ةوقُ الَو ينِّم لٍوح رِيغَ نم، هينِقَزرو، اٰهذَ ينِمعطْأَ يذالَّ هلَّل دمحلْاَ") 180(

ނގެއީ މިކެއުން އެކަލާ. އަށެވެهللا ވެގެންވަނީ  حقއެއް  تعريف محدހުރިހާ "
އެއްވެސް މަސައްކަތަކާއި އަދި މިއަޅާގެ . ދެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެމިއަޅާއަށް ކާން

  ".ނުލައި މިކެއުން މިއަޅާއަށް ދެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެބާރަކާ 

 الَو، عٍدوم ]الَو يٍّفكْم[ ريغَ، هيف كاًرباَم باًيِّا طَريثا كَدمح ِهللا دمحلْاَ" )181(
مستغىن عنه ر3("ناَب(  

ފުއްދާލެވުމެއް ނުވާ އަދި ، ލެއްވިގެންވާވެގެންވާ، ބަރަކާތްވެތިރި، ވާވެގެންގިނަ"
 محدއަށް  اهللاއަކުން  تعريف محدދޫކޮށްލެވުމެއް ނުވާ އަދި އެއިން ފުއްދާ ނުލެވޭ 

  !"ކޮއޭ އަޅަމެންގެ ވެރި ރަސްކަލާ. ލިބިވޮޑިގެން ވެއެވެ تعريف

                                                             
   .األلباين هوصححرواه الترمذي  )1(

   .األلباين هوصححإالّ النسائي  أهل السنن أخرجه )2(
 . بلفظه الترمذيرواه البخاري و )3(
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  .ންވީދުޢާކާންދޭމީހާއަށް މެހުމާނު ކޮށްދޭ - 71

  )1("مهمحارو مهلَ رفاغْو، مهتقْزر ماَيف مهلَ كرِباَ مهللَّاَ" )182(

ގައި  قزرِދެއްވި  هللاއެބައިމީހުންނަށް އިބަ! ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާބޮޑު"
 رمحةފުއްސަވާ އަދި އެބައިމީހުންނަށް ފާފަ! ވެއެބައިމީހުންނަށް  ބަރަކާތް ލައްވާނދޭ

  "!ލައްވާނދޭވެ

  

 އެއްޗެއް ބޯންދިން މީހާއަށް ނުވަތަ އެކަންކުރުމަށް އެދެފި މީހާއަށް - 72
   .ކޮށްދޭންވީދުޢާ

  )2("ينِقاَس نم قِاسو ينِمعطْأَ نم معطْأَ مهللَّاَ" )183(

 !ކާންދެއްވާނދޭވެ މިއަޅާއަށް ކާންދިން މީހާއަށް! ކޮކުރެއްވި ރަސްކަލާއޭ ހައްދަވާބޮޑު"
  "!ށް ބޯންދެއްވާނދޭވެއަދި މިއަޅާއަށް ބޯންދިން މީހާއަ

  

  .ކިޔާދުޢާގެއެއްގެ އަހުލުވެރިންގެ ގާތުން ރޯދަވީއްލާ އިރު  - 73

 مكُيلَع تلَّصو، اررباَأل مكُمعاَطَ لَكَأَو، نَومئالصاَّ مكُدنع رطَفْأَ" )184(
  )3("ةُكَئالَمالْ

                                                             
  .رواه مسلم )2(   .رواه مسلم )1(
   . =އިމާމް ނަސާއީ ބަޔާންކުރެއްވިއެވެއަދި يف عمل اليوم والليلة      النسائيو ابن ماجهو أبو داود رواه )3(
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އަދި ހެއުލަފާ މީހުން . ރޯދަވެރީން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތުން ރޯދަވީއްލައިފިއެވެ"
 ތިޔަބައިމީހުންނަށް މަލާއިކަތުންއަދި . ތިޔަބައިމީހުންގެ ކެއުން ކައިފިއެވެ

  ".ދެއްވައިފިއެވެދުޢާކޮށް

  

ސުންނަތް ރޯދައަކަށް ހުންނަމީހާ އޭނާގެ ރަޙުމަތްތެރިޔަކު އޭނާއަށް  - 74
ކެއުމަކަށް ދަޢުވަތުދޭ ހިނދު ރޯދަ ވީއްލަން ގަސްތުނުކުރާނަމަ 

  .ދަޢުވަތުދިން ރަޙުމަތްތެރިޔާއަށް ދުޢާކޮށްދިނުން

ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  اهللا عليه وسلّمرسول اهللا صلّى ) 185(
ރޯދަވެރިޔަކު . ކުރާށެވެދަޢުވަތު ޤަބޫލުއް ދެވިއްޖެއްޔާ ފަހެ އެދަޢުވަތެމީހަކަށް 

ރޯދަވެރިޔަކު  އަދި. ކޮށްދޭށެވެދުޢާ )ދިން މީހާއަށް دعوةއެ (ކަމުގައި ވާނަމަ 
  )1(".ކާށެވެ ކަމުގައި ނުވާނަމަ

  

 ރޯދަވެރިޔާއަށް މީހަކު ލަދުހުތުރުބަސް ބުނެފިނަމަ ރޯދަވެރިޔާ - 75
  .ދޭންޖެހޭ ޖަވާބު

  )2("مئصاَ ينِّإِ، مئصاَ ينِّإِ" )186(

                                                             
ބައެއްގެ ގާތުން ރޯދަވީއްލަވާއިރު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން = 

  .األلباين هوصحح. މިފަދައިންވިދާޅުވެއެވެ
  .رواه مسلم )1(

  .رواه البخاري ومسلم )2(
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ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެންނީ . ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެންނީ ރޯދަވެރިއަކީމެވެ"
  ."ރޯދަވެރިއަކީމެވެ

  

  .މޭވާފެންނަ ހިނދު ކިޔާދުޢާގަހުން ނިކުންނަ އެންމެ ފުރަތަމަ  - 76

 كرِباَو، ناَعصاَ يف ناَلَ كرِباَو ناَتنيدم يف ناَلَ كرِباَو، ناَرِمثَ يف ناَلَ كرِباَ مهللَّاَ" )187(
  )1("ناَدّم يف ناَلَ

ށް އަޅަމެންގެ މޭވާގައި އަޅަމެންނަ! ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާބޮޑު އޭ"
! ލައްވާނދޭވެށް އަޅަމެންގެ ރަށުގައި ބަރަކާތްއަދި އަޅަމެންނަ! ލައްވާނދޭވެބަރަކާތް

އަދި ! ލައްވާނދޭވެބަރަކާތް )2(ޞާޢުގައިއަދި އަޅަމެންނަށް އަޅަމެން މިނަން ގެންގުޅޭ 
  "!ލައްވާނދޭވެބަަރަކާތް )3(ގެންގުޅޭ މުއްދުގައި އަޅަމެން ނަށް އަޅަމެން މިނަން

   

  .ކިޔާދުޢާކިނބިހިއެޅުމުން  - 77

އެޅިއްޖެނަމަ ފަހެ އެމީހަކު  ނބިއްސެއްތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކަށް ކި )188( 
އެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  تعريف محدއެންމެހައި "  "ِهللا دمحلْاَ" .މިފަދައިން ކިޔާށެވެ

   ."އަށެވެهللا

                                                             
 . رواه مسلم )1(

ކިލޯއަށް ވެސް  2.5އަދި . ގްރާމް އެޅޭވަރުގެ އެއްޗެކެވެ 500ކިލޯ  2އަކީ ގާތްގަޑަކަށް  صاع )2(
އަދި . ގްރާމް އެޅޭވަރުގެ އެއްޗެކެވެ 625އަކީ  مد )3(      .ބޭނުން ކުރެއެވެ لفظ މި صاع
  .އެވެ صاع 1މުއްދަކީ  4. ބޭނުން ކުރެއެވެ لفظމި  مدގްރާމަށް ވެސް  625
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 . ށެވެބުނާރަޙުމަތްތެރިޔާ މިފަދައިން ނުވަތަ އޭނާގެ އަޚާ އަދި އޭނާއަށްޓަކައި އޭނާގެ 
"يرحمރަޙުމަތްލައްވާށިއެވެއަށް ތިބާهللا "  "اُهللا ك"!    

ބި އެޅުނު ކި(ފިއްޔާ ފަހެ އޭނާ އޭ ބުނެ "اُهللا كمحري" )އޭނާގެ އަޚާ( ފަހެ އޭނާއަށް

ންނަށް ތިޔަބައިމީހުهللا " "مكُلَباَ حلصيو اُهللا مكُيدهي". ށެވެމިފަދައިން ބުނާ) މީހާ

  )1("!ޙާލަތު އިޞްލާޙުކޮށްދެއްވާށިއެވެއަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ  !ދައްކަވާށިއެވެހިދާޔަތް 

  

 ކިޔައިފިނަމަ އޭނާއަށް "ِهللا دمحلْاَ"ކާފިރަކު ކިނބިއްސެއްއަޅައި  - 78

  .ދޭންޖެހޭޖަވާބު

)189 ("يهدكُياُهللا م ويصلكُلَباَ حم")2(  

ޙާލަތު އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ  !ދައްކަވާށިއެވެންނަށް ހިދާޔަތް ތިޔަބައިމީހުهللا " 
   "!އިޞްލާޙުކޮށްދެއްވާށިއެވެ

  .ކައިވެނި ކުރާ މީހާއަށް ކޮށްދޭންވީދުޢާ - 79

  )3("رٍيخ يف ماَكُنيب عمجو، كيلَع كرباَو، كلَ ُهللا كرباَ" )190(

                                                             
 .رواه البخاري )1(

  .األلباين هوصحح أبو داودو وأمحد رواه الترمذي )2(

  .األلباين هوصححإالّ النسائي  أهل السنن أخرجه )3(
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އަދި  !މައްޗަށް ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ ގެއަދި ތިބާ! ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ هللا އަށްތިބާ"
   !"ވާށިއެެވެގައި ތިޔަ ދެމީހުން ޖަމާކޮށްދެއްހެޔޮކަމެއް

  

 ކައިވެނިކުރާމީހާއާއި ސަވާރީއެއް ގަންނަމީހާ އޭތި ގަންނައިރު - 80
  .ކިޔާދުޢާ

 ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަމީހުން ކުރެ މީހަކު އަންހެނަކާ ކައިވެނިތިޔަބައި )191(
    .ގެންފިނަމަ ފަހެ މިފަދައިން ކިޔާށެވެ އަޅުއަންހެނަކު

 ماَ رِّشو هاَرِّش نم كبِ ذُوعأَو هيلَع هاَتلْبج ماَ ريخو هاَريخ كلُأَسأَ إِنِّي مهللَّاَ"
جلْبهاَت لَعيه"  
ގައިވާ ހެވަކާއި ން އޭނާގެ ކިބައިހަމަކަށަވަރު! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑު ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"

ގެ هللاއްވުން އެދި މިއަޅާ އިބަލެއްވި ހެޔޮކަމެއް ދެ هللاގައި އިބަ فطرةއަދި އޭނާގެ 
ގައި  فطرةގައިވާ ނުބަޔަކާއި އޭނާގެ އަދި އޭނާގެ ކިބައި. ން ދަންނަވަމެވެ حضرة
 حضرةގެ هللاމަކުން މިއަޅާ ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަކަލެއްވި ނުބައިهللا އިބަ
   ".ދަންނަވަމެވެ ން

 ގައި ހިފައްޓައިގެން ހުރެ ހަމަ މިޖަމަލެއް ގެންފިނަމަ ގޮންގަނޑުގެ ކޮޅުއަދި 

  )1(.ކިޔާހުށިކަމެވެދުޢާ

  
                                                             

   .األلباين هوصحح ابن ماجهو أبو داود رواه )1(
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  .ކުރިން ކިޔާދުޢާ ގެއެއްދާންކުރުމު މީހާކައިރީ ރޭކުރާއިރުބިނއަ - 81

  )1("ناَتقْزر ماَ نَطاَيالش بِنِّجو نَطاَيالش ناَبنِّج مهللَّاَ. اِهللا مِسبِ" )192(
ކުރެއްވި އޭ ހައްދަވާބޮޑު.) މިކަންކުރަމެވެ(ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން هللا "

 هللاއަދި އިބަ! އްވާނދޭވެދެން އަޅަމެން ދުރުކޮށްގެ ކިބައިޝައިޠާނާ !ރަސްކަލާކޮ
  "!ދެއްވާނދޭވެކިބައިން ޝައިޠާނާ ދުރުކޮށް އަޅަމެންނަށް ދެއްވާ ދަރިންގެ

  

  .ކިޔާދުޢާރުޅިއައުމުން  - 82

  )2("مِيجِالر نطاَيالش نم اِهللابِ ذُوعأَ" )193(

ގެ هللا ގެ ކިބައިން ރައްކައުތެރިކޮށް ދެއްވުމަށް އެދި ޝައިޠާނާ ލެއްވިގެންވާލަޢުނަތް"
  ".ން މިއަޅާ ދަންނަވަމެވެ حضرة

   

  .މުޞީބާތެއްޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިއްޖެ މީހާ ކިޔަންޖެހޭދުޢާ - 83

 قلَخ نمم رٍيثكَ ٰىلَع ينِلَضفَو هبِ كالَتا ابمم ينِفاَعاَ يذالَّ ِهللا دمحلْاَ" )194(
فْتض3("الًي(  

                                                             
  .رواه البخاري ومسلم )1(

  .رواه البخاري ومسلم )2(

  .األلباين هوصححرواه الترمذي  )3(
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އަށް އެކަލާނގެއީ ތިބާ. އަށެވެهللا ވަނީ އެއް ލިބިވޮޑިގެން تعريف محدއެންމެހައި "
ދެއްވި ޢާފިޔަތު މިއަޅާއަށް )މުޞީބާތުން( ންއެކަލާނގެ ޖެއްސެވި އިމްތިޙާނު

ންގެ ތެރެއިން ގިނަ  خملوقއަދި އެކަލާނގެއީ އެކަލާނގެ ހެއްދެވި . ރަސްކަލާނގެއެވެ
  ".ބައެއްގެ މައްޗަށް މިއަޅާ މާތް ކުރެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ

  

  .މަޖިލީހުގައި ކިޔާދުޢާ - 84

. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عمر بن اهللا عبدރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް )195(
ކޮންމެ މަޖިލީހެއްގައި  موسلّ عليه اهللا ىصلّ اهللا رسول. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

  .ވެއެވެމިދުޢާ ވިދާޅުވާކަމުގައިފަހަރު  100މުގެ ކުރިން ތެދުވެވަޑައިގަތު

"اغْ بِّرفر لي وتب لَعإِ ينأَ كنت التوالْ ابفُغوއޭ މިއަޅާގެ "  )1("ر

ތައުބާ އަދި މިއަޅާގެ ! ނދޭވެފުއްސަވާމިއަޅާއަށް ފާފަ! ވެރިރަސްކަލާކޮ
ތައުބާ ޤަބޫލުކުރައްވާ  އީ ގިނަގިނައިން هللاހަމަކަށަވަރުން އިބަ!  ކުރައްވާނދޭވެޤަބޫލު

  ".ފުއްސަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެގިނަގިނައިން ފާފަ

  

  

  

  

  

                                                             
    .األلباين هوصحح وغريه رواه الترمذي )1(
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  .ދުޢާ كَفَّارةމަޖިލީހުގެ  - 85

)196( "سحاَبناللَّ كهم بِوحمدأَك ،شهإِ ن الَّأَ دأَ الَّإِ ٰلهنأَ، تستغفرك أَوتوب 
  )1("كيلَإِ

އަދި ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެهللاއިބަ"
މެނުވީ هللا އިބަ. އަށް ލިބިވޮޑިގެން ވެއެވެهللا އެއް އިބަ تعريف محدއެންމެހައި 

ވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާކަމަށް މިއަޅާ  حقއަޅުކަން ވެވުން 
އަދި . މަށް މިއަޅާ އެދެމެވެން ފާފަ ފުއްސަވާ ދެއްވު حضرةގެ هللاއިބަ. ވެހެކިވަމެ

   ".ވަމެވެ توبةއަށް މިއަޅާ  حضرةއިބަރަސްކަލާނގެ 
  

86 - "اُهللا غَفَر ދައިން މިފަ!" ފާފަފުއްސަވާށިއެވެهللا ތިބާއަށް "  "لَك

  .ދުޢާބުނާމީހާއަށް ކޮށްދޭންވީ

)197( "لَكو ")2(   

  ."ފާފަފުއްސަވާށިއެވެهللا އަދި ތިބާއަށްވެސް "

                                                             
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ هللا ހަމަކަށަވަރުން މާތް .األلباين هوصحح أهل السنن أخرجه )1(

رسول اهللا މިކަލިމަފުޅުތަކުން ނުނިންމަވާ ގޮތަކަށް . "އެކަމަނާވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ
ކިޔަވައި  ނެއްއަދި ޤުރުއާ. އިށީނދެވަޑައިނުގަންނަވައެވެމަޖިލީހެއްގައި  صلّى اهللا عليه وسلّم

 وأمحديف عمل اليوم والليلة  النسائي أخرجه." އަދި ނަމާދެއް ނުމެކުރައްވައިމެއެވެ. ވިދާޅެއްނުވެއެވެ
   .لنسائيوصححه الدكتور فاروق محادة يف حتقيقه لعمل اليوم والليلة ل

  . فاروق محادةحتقيق الدكتور  .رواه أمحد والنسائي )2(
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  .ދުޢާއް ކޮށްދީފިމީހާއަށް ކޮށްދޭންވީތިބާއަށް ހެޔޮކަމެ - 87

)198( "اكزا اُهللا جريخ ")1(   

  ."ތިބާއަށް ހެޔޮޖަޒާ ދެއްވާށިއެވެهللا "

  

 ނިވިއްވަސަލާމަތްކޮށްދެهللا އެކަމެއްކުރުމުން ދައްޖާލުގެ ކިބައިން މާތް - 88
  .ކަންތައްތައް

ދައްޖާލުގެ هللا ކަހްފުސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ ދިހައާޔަތް ހިތުން ދަސްކޮށްފިމީހާ މާތް" )199(
                           )2(."ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނެއެވެ ކިބައިން

ކިޔައި ނިމުމަށްފަހު ދައްޖާލުގެ  تشهدކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހު އައްތަޙިއްޔާތުގައި 
  )3(.ގެ ޙަޟްރަތަށް ދެންނެވުންهللاފިތުނައިން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މާތް

  

ބިވަމޭ ބުނާމީހާއަށް ޓަކައި އަހުރެން ތިބާދެކެ ލޯއަށްهللا - 89
  .ދުޢާކޮށްދޭންވީ

)200( "كبأَح يالَّذ نِيتببأَح لَه")4(    

                                                             
  .وصححه األلباين. أخرجه الترمذي  )1(
  .صحيح مسلم )2(
  .ވަނަ ދުޢާ ބައްލަވާށެވެ 56ވަނަ ދުޢާއާއި  55 )3(

 .أخرجه أبو داود وحسنه األلباين )4(
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އެފަރާތަކަށްޓަކައި އަހުރެންދެކެ ތިބާލޯބިވީ ފަރާތް ތިބާދެކެ "
  ."ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާށިއެވެ

  

  .ދުޢާދަލެއް ދީފިމީހާއަށް ކޮށްދޭންވީތިބާއަށް މު - 90

)201( "كاُهللا باَر لَك يف كلأَه كماَلو")1(   

هللا ތިބާއަށްޓަކައި ތިބާގެ އަހުލުވެރިންގެ ކިބައިގައާއި ތިބާގެ މުދަލުގައި މާތް"
  ."ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ

  

ދަރަނިދިންމީހާއަށް  ދަރަނި އަދާކުރާ ވަގުތު ދަރަނިވެރިޔާ - 91
  .ދުޢާކޮށްދޭންވީ

)202( "كاُهللا باَر لَك يف كلأَه كماَلاُء إِمنَّاَ ،وزج لَفالس دماُء الْحاَألدو")2(  

هللا ތިބާއަށްޓަކައި ތިބާގެ އަހުލުވެރިންގެ ކިބައިގައާއި ތިބާގެ މުދަލުގައި މާތް"
) ދަރަނިދިންމީހާއަށް(ހަމަކަށަވަރުން ދަރަނީގެ ޖަޒާއަކީ . ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ
  ."އަދާކުރުމެވެ) އެދަރަނި(ޝުކުރުއަދާކުރުމާއި 

  

                                                             
  .رواه البخاري )1(
 .يف عمل اليوم والليلة وابن ماجه وصححه األلباين أخرجه النسائي )2(
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  .ދުޢާކުކުރެވިދާނެކަމަށް ބިރުން ކުރާއަށް ޝަރީهللاމާތް - 92

)203( "ماَللَّه ذُ إِنِّيوأَع أَنْ بِك رِكأُش أَناَ بِكو لَمأَع، كرفغتأَساَ والَ مل أَعلَم")1(   

އާ هللاމިއަޅާއަށް އެނގޭޙާލު، މިއަޅާ އިބަ! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
. ގެ ޙަޟްރަތުންއެދި ދަންނަވަމެވެهللاޝަރީކުކުރުމުން ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އިބަ

ގެ هللاއަދި މިއަޅާއަށް ނޭނގިހުރެ ކުރެވޭ ފާފަތައް ފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އިބަ
  ." ޙަޟްރަތުންއެދި ދަންނަވަމެވެ

  

93 - "كاُهللا باَر كيގައި ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެތިބާގެ ކިބައިهللا މާތް "ف !

  .ދުޢާބުނެފިމީހާއަށް ކޮށްދޭންވީ މިފަދައިން

)204( "كيفو كاُهللا باَر")2(   

  ."ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެهللا ގައިވެސް މާތްއަދި ތިބާގެ ކިބަަަައި"

  

  .ނުރުހި ކުރާދުޢާދޫނި އުދުއްސައިގެން ބަދުފާލުބެލުމަށް  - 94

   )3( "كريغَ هلَإِ الَو ،كريخ الَّإِ ريخالَو ،كريطَ الَّإِ ريطَالَ مهللَّاَ" )205(

                                                             
  .األلباين يف صحيح اجلامعرواه أمحد وصححه  )1(
)2( يأخرجه ابن السن. 

  .وصححه األلباين يف األحاديث الصحيحة يابن السنرواه أمحد و )3(
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ލެއްވި ސުންޕާކަމެއް މެނުވީ އެއްވެސް هللا އިބަ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
އުދުހިގެންދާ ފަރާތެއްގެ އެބަހީ ދޫނި އުދުއްސައިލީމާ އޭތި . (ސުންޕާކަމެއް ނުވެއެވެ

هللا އަދި އިބަ) )1(.ސަބަބުން ކުރަންއުޅޭ ކަމަކަށް އެއްވެސް އަސަރެއްނުކުރާނެއެވެ
މެނުވީ هللا އަދި އިބަ. ލެއްވި ހެޔޮކަމެއް މެނުވީ އެއްވެސް ހެޔޮކަމެއް ނުވެއެވެ

  ."އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ

  

  .ވަތަ އުޅަނދަކަށް ސަވާރުވަމުން ކުރާދުޢާސަވާރީއަކަށް ނު - 95

N]  هلَّل دمحالْ اِهللا مِسبِ" )206(     M  L  K  J  I   H  G   F  

*  S   R    Q  PZ  ْالحمد لَّلالْ ،هحمد لَّلالْ ،هحمد لَّلكْأَ اُهللا ،هباُهللا ،ر 
 بونالذُّ رفغي الَ هنإِفَ ،يل رفاغْفَ يِسفْن تملَظَ ينِّإِ مهاللَّ كنحاَبس ،ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ
    )2("تنأَ الَّإِ

. އަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެهللاމާތް. ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ސަވާރުވަމެވެهللاމާތް"
މިސަވާރީ ކިޔަމަންތެރިކުރެވޭ ބަޔެއްކަމުގައި އަޅަމެން ނުވާޙާލު މިސަވާރީ [

އަދި ! ކިޔަމަންތެރިކޮށްދެއްވި ފަރާތުގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެއަޅަމެންނަށް 
 ].އަޅަމެން އެނބުރިދިއުންވަނީ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށެވެ

. އަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެهللاމާތް. އަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެهللاމާތް. އަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެهللاމާތް
ގެ هللاއިބަ. އެވެهللاޑީ އެންމެ ބޮ. އެވެهللاއެންމެ ބޮޑީ . އެވެهللاއެންމެ ބޮޑީ 

                                                             
  .ވަނަބާބު ބައްލަވާށެވެ 27ގެ كتاب التوحيد  )1(

  .رواه أبو داود والترمذي وصححه األلباين )2(
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ހަމަކަށަވަރުން ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ
ފަހެ މިއަޅާއަށް . މިއަޅާ، މިއަޅާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަނިޔާވެރިވީމެވެ

މެނުވީ ފާފަފުއްސަވާދެވޭނެ هللا  އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އިބަ! ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ
  ."ވެއެވެއެހެން ފަރާތެއް ނު

  

  .ދަތުރުގެ ދުޢާ - 96

L  K  J  I  ]  ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ اُهللا" )207(    H  G   F

N     M * S   R   Q   PZ  َّاللهناَّإِ م نلُأَسك في بِالْ اذَٰه ناَرِفَسر 
وقْالتىو، ومالْ نعماَ لِم تراللَّ ،ىضهم نْوِّه لَعناَي فَساذَٰه ناَر، وِاطْو ناَّع بعده، 
 نم كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهاللَّ ،لِهاَأل يف ةُفَيلخالْو ،رِفَالس يف بحالصاَّ تنأَ مهاللَّ
وِءثاَع رِفَالس، كَوآبالْ ةمرِظَن، وسالْ ِءومبِلَقَن لِماَالْ يف اَألو1("لِه(   

މިސަވާރީ  [. އެވެهللاއެންމެ ބޮޑީ . އެވެهللاއެންމެ ބޮޑީ . އެވެهللاއެންމެ ބޮޑީ 
ކިޔަމަންތެރިކުރެވޭ ބަޔެއްކަމުގައި އަޅަމެން ނުވާޙާލު މިސަވާރީ އަޅަމެންނަށް 

އަދި އަޅަމެން ! ކިޔަމަންތެރިކޮށްދެއްވި ފަރާތުގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ
އޭ  ].ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށެވެއެނބުރިދިއުންވަނީ އަޅަމެންގެ 

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاމިދަތުރުގައި އަޅަމެން އިބަ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
އޭ . ރުއްސަވާ ޢަމަލަށް އެދެމުއެވެهللا ހެވަށާއި ތަޤުވާވެރިކަމަށް އަދި އިބަ

އަދި ! މިދަތުރު އަޅަމެންނަށް ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނދޭވެ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
                                                             

  رواه مسلم )1(
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އޭ ! ދަތުރުގެ ދިގުކަން ކުރުކަމުގައި އަޅަމެންނަށް އިޙުސާސްކޮށްދެއްވާނދޭވެ
. އެވެهللاދަތުރުގައި އަޅަމެންގެ އެކުވެރިއަކީ އިބަ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

އެބައިމީހުންގެ ކަންތައްތައް (އަހުލުވެރިންގެ ޚަލީފާއަކީ ) ގޭގެ(އަދި މިއަޅާގެ 
އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި . އެވެهللاވެސް ހަމަ އިބަ) ތަކީބަލަހައްޓަވައިދެއްވާ ފަރާ

ދަތުރުގެ އުނދަގޫކަމާއި، ހިތާމަކުރުވަނިވި މަންޒަރުން އަދި މުދަލާއި ! ރަސްކަލާކޮ
ގެ هللاރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އިބަ ންތެރެއަށް އަންނަ ނުބައި ބަދަލަކުއަހުލުވެރިންގެ 

  ." ޙަޟްރަތުން އެދިދަންނަވަމެވެ

ންމާފައި އެނބުރިއަންނަމުން އިސްވެދިޔަ ދުޢާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަދި ދަތުރު ނި
  .ބައި އިތުރުކުރާށެވެ

   )1("حاَمدونَ لربِّناَ عابِدونَ، تاَئبونَ، آيِبونَ،"

. އަޅުކަންކުރާމީހުންނެވެ. ތައުބާވާމީހުންނެވެ. އަޅަމެންނީ އެނބުރިދާމީހުންނެވެ"
  ."ވެރިއިލާހަށް ޙަމްދުކުރާމީހުންނެވެހަމައެކަނި އަޅަމެންގެ 

  

  .ސަހަރަށް ނުވަތަ ރަށަށް ވަންނަމުން ކުރާދުޢާ - 97

)208( "ماللَّه بٰم رالساتعِ وبالس ،ماَ أَظْلَلْنو برو نيضعِ اَألربماَ السو ،أَقْلَلْن 
برو نيياَطماَ الشو ،لَلْنأَض برماَ الرِّياَحِ وو ،نيذَر أَلُكأَس ريخ هذه ةيالْقَر، 
ريخهاَ، ولأَه ريخهاَ، ماَ ويذُ فوأَعو بِك نرِّهاَ، مرِّ ششهاَ ولرِّ ،أَهشهاَ ماَ وي2("ف(  

                                                             
  .ووافقه الذهيبحه رواه احلاكم وصح )2(      .رواه مسلم )1(
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ހަތްއުޑާއި އެއުޑުތައް ހިޔާވަހިކަންދިން  !އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
އަދި ހަތްބިމާއި އެބިންތައް އުފުލި ހުރިހާއެއްޗެއްގެ ! ހުރިހާއެއްޗެއްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ

އަދި ޝައިޠާނުންނާއި އެޝައިޠާނުން މަގުފުރެއްދި ހުރިހާބައެއްގެ ! ވެރިރަސްކަލާކޮ
! އަދި ވަޔާއި އެވައި ވިއްސުވައިލި ހުރިހާއެއްޗެއްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! ވެރިރަސްކަލާކޮ
ޙަޟްރަތުން، މިރަށާއި، މިރަށުގެ އަހުލުވެރިންނާއި، މިރަށުގައި  ގެهللاމިއަޅާ އިބަ

ގެ ޙަޟްރަތުން، މިރަށާއި، هللاއަދި މިއަޅާ އިބަ. ވާހައި އެއްޗެއްގެ ހެވަށް އެދެމެވެ
މިރަށުގެ އަހުލުވެރިންނާއި، މިރަށުގައި ވާހައި އެއްޗެއްގެ ނުބައިކަމުން 

  ."ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ

  

  .ވަންނަމުން ކިޔާދުޢާބާޒާރަށް  - 98

 وهو ويميت يحيِي الْحمد ولَه الْملْك لَه لَه، شرِيك الَ وحده اُهللا إِالَّ إِلَه الَ" )209(
يالَ ح تومي هدبِي ريالْخ وهلَى وٍء كُلِّ عيش ري1("قَد(  

. އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ މެނުވީهللا 
. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ. އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ

. އެންމެހައި ވެރިކަމަކާއި އެންމެހައި ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ
އަދި އެކަލާނގެއީ ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ . ވެއަދި ދިރުއްވައެ. އެކަލާނގެ މަރުއްވައެވެ

. އެންމެހައި ހެވެއްވަނީ އެކަލާނގެ އަތްޕުޅުގައެވެ. މަރުވުމެއްނުވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

                                                             
)1( حه األلباينرواه الترمذي واحلاكم وصح.  
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އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ 
  ."ރަސްކަލާނގެއެވެ

  

  .ސަވާރީ ވަރުދެރަވެ ހުއްޓެންފެށުމުން ކިޔާދުޢާ - 99

  )1("اِهللا بِسمِ" )210(

  .)ދުވުމުގެ ހީވާގިކަމާއި ބާރު ލިބޭހުށިކަމެވެ(ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން هللا"

  

  .ންނަމީހާއަށް ކޮށްދޭންވީދުޢާވެހުޤާއިމު ދަތުރަށް ނިކުންނަމީހާ - 100

)211( "كُمعدوتاَهللا أَس يالَ الَّذ عيضت هعائدو")2(   

އެފަރާތަކީ އެފަރާތާ ހަވާލުކުރެވޭ . އާ ހަވާލުކުރަމެވެهللاތިޔަބައިމީހުން މާތްއަހުރެން، "
  ."އެއްޗެއް ގެއްލިގެންނުދާ ފަރާތެވެ

  

  .ވެހުންނަމީހާ ދަތުރަށް ނިކުންނަމީހާއަށް ކޮށްދޭންވީދުޢާޤާއިމު - 101

)212( "عدوتاَهللا أَس كنيد، كتأَماَنو، مياتوخو كلمع")3(   

                                                             
)1( حه األلباينرواه أبوداود وصح.  
)2( حه األلباينرواه أمحد وابن ماجه وصح.  
)3( حه األلباينرواه أمحد والترمذي وصح. 
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ތިބާގެ އަހުލުވެރިންނާއި، ތިބާ މީސްތަކުންނާ (ތިބާގެ ދީނާއި، ތިބާގެ އަމާނަތާއި،"
އާ هللاއަދި ތިބާގެ އެންމެފަހުގެ ޢަމަލު، އަހުރެން މާތް) ހަވާލުކޮށްފައިވާ އަމާނާތް

  ."ހަވާލުކުރަމެވެ

)213( "كدوى اُهللا زقْوالت، غَفَرو كبذَن، رسيو لَك ريثُ الْخيماَ ح تكُن")1(  

އަދި ! ތިބާއަށް ދަތުރުޒާދެއްގެ ގޮތުގައި ތަޤުވާވެރިކަން ލައްވާށިއެވެهللا މާތް"
އަދި ތިބާވީ ކޮންމެތަނެއްގައި ތިބާއަށް ! އެކަލާނގެ ތިބާގެ ފާފަފުއްސަވާށިއެވެ

  !"އެކަލާނގެ ހެޔޮކަންތައް ފަހިކޮށްދެއްވާށިއެވެ

  

  .ތަކުބީރުކިއުމާއި ތަސްބީޙަކިޔުންދަތުރުކުރަމުން ދިއުމުގައި  - 102

. ގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުهللا މާތް )214(
އަހުރެމެން ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު އުސްތަނަކަށް އަރާނަމަ . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ފައިބާއިރު  އަދި އުސްތަނަކުން ތިރިޔަށް. ކިޔަމުއެވެ) އޭ اُهللا أَكْبرއެބަހީ (ތަކުބީރު 

  )2(".ކިޔަމުއެވެ) އޭسبحاَنَ اِهللا އެބަހީ (ތަސްބީޙަ 
  

  

  

                                                             
  .رواه الترمذي وصححه األلباين )1(
 .رواه البخاري )2(
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) ފަތިސްވާން ގާތްވުމުން(ދަތުރުވެރިޔާ ދަމުނަމާދު ވަގުތު  - 103
  .ކުރަންވީދުޢާ

)215( "عمس عساَم دمنِ ،اِهللا بِحسحو هالَئناَ بلَيناَ .عبناَ ربلْ ،صاَحأَفْضناَ ولَيع 
   )1("الناَّرِ من بِاِهللا عاَئذًا

އަށް ޙަމްދުކުރާ އަޑު އަދި އެކަލާނގެ އަޅަމެންގެ މައްޗަށް ލެއްވި هللا) އަޅަމެން"(
އޭ . އަޑުއަހާ ފަރާތަކުން އައްސަވައިފިއެވެ) އަޅަމެން ބަޔާންކުރާ އަޑު(ނިޢުމަތްތައް 

އަދި ! ވޮޑިގަންނަވާނދޭވެއަޅަމެންގެ އެކުވެރިޔަކުކަމުގައި ! އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ
) މިއަޅާ މިދުޢާމިކުރަނީ! (އަޅަމެންގެ މައްޗަށް ދަރުމަވަންތަވެ ވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ

ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވާ هللا ނަރަކައިގެ ޢަޒާބުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި
  ."ޙާލުގައެވެ

  

ބާ ދަތުރެއްގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޙާލަތެއްގައި މަންޒިލަކަށް ފައި - 104
  .ހިނދު ކުރަންވީދުޢާ

   )2("خلَق ماَ شرِّ من التاَّماَّت اِهللا بِكَلماَت أَعوذُ" )216(

ގެ ފުރިހަމަވެގެންވާ ކަލިމަފުޅުތައް މެދުވެރިކޮށް، އެކަލާނގެ ހެއްދެވި هللاމާތް"
) އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން(އެންމެހައި މަޚުލޫޤުންގެ ނުބައިކަމުން މިއަޅާ 

  ."އެދެމެވެރައްކާތެރިކަމަށް 

                                                             
  .رواه مسلم )2(        .رواه مسلم )1(
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  .ދަތުރު ނިންމާފައި އެނބުރިއަންނަމުން ކުރާޒިކުރު - 105

ދަތުރުފުޅަކުން ނުވަތަ ޙައްޖުކުރައްވާ އެނބުރި  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )217(
އިގަންނަވާ ކޮންމެފަހަރަކު ތިންފަހަރު ވަޑަކަށް އަރާވަޑައިގަންނަވާއިރު އުސްތަނަ

  . ދެން މިފަދައިން ވިދާޅުވެއެވެ. ވިދާޅުވެއެވެ) އޭ اُهللا أَكْبرއެބަހީ (ތަކުބީރު 

 شيٍء كُلِّ علَى الْحمد، وهو ولَه الْملْك، لَه لَه، شرِيك الَ وحده اُهللا إِالَّ إِلَه الَ"
رينَ، .قَدونَ، آيِبوبنَ، تاَئوبِّناَ عاَبِدرنَ لودحاَم. قداُهللا ص ،هدعو رصنو ،هدبع 
مزهو ابزاَألح هدح1("و(   

. މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެهللا"
. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ. އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ

ބިވޮޑިގެންވަނީ އެންމެހައި ވެރިކަމަކާއި އެންމެހައި ޙަމްދު ތަޢުރީފެއް ލި
އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެ . އެކަލާނގެއަށެވެ

އެނބުރި ) އަޅަމެންނީ ދަތުރު ނިންމާފައި. (ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
ހަމައެކަނި . އަޅުކަންކުރާ ބަޔަކީމުއެވެ. ތައުބާވާ ބަޔަކީމުއެވެ. ދާބަޔަކީމުއެވެ

އެކަލާނގެ ވަޢުދުފުޅު هللا މާތް. ށް ޙަމްދުކުރާ ބަޔަކީމުއެވެއަޅަމެންގެ ވެރި އިލާހަ
އަދި . އަދި އެކަލާނގެ އަޅާއަށް ނަޞްރުދެއްވައިފިއެވެ. ތެދުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ

  ." ދުޝްމިނު ޖަމާޢަތްތައް ގިނިކަންޏާ ބަލިކުރައްވައިފިއެވެ

  

                                                             
  .متفق عليه )1(
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 އުފާވެރި ޚަބަރެއް ނުވަތަ ނުރުހެވޭ ޚަބަރެއް ލިބޭމީހާ ކުރަންޖެހޭ - 106
  .ޒިކުރު

އަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )218(
  .ހިނދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެއެވެ

"دماَلْح لَّهل يالَّذ هتمبِنِع متت حاَتالصاَّل"  

ށް އަهللاހުރިހައި ހެޔޮޢަމަލެއް އެއިލާހުގެ ނިޢުމަތުގެ ސަބަބުން ފުރިހަމަވާ މާތް"
  ."ޙަމްދުހުއްޓެވެ

އަދި އެކަލޭގެފާނަށް ނުރުހެވޭ ޚަބަރެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު މިފަދައިން 
  .ވިދާޅުވެއެވެ

"دماَلْح لَّهلَى لالٍ كُلِّ عح"  

  )1(."އަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެهللاހުރިހައި ޙާލަތެއްގައިވެސް މާތް"

  

  

  

                                                             
 .أخرجه ابن السني يف عمل اليوم والليلة واحلاكم وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1(
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ޞަލަވާތް ކިޔެވުމުގެ މައްޗަށް  ގެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم - 107

  .މާތްކަން

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  )219(
އޭނާގެ މައްޗަށް هللا މާތް. މައްޗަށް އެއްފަހަރު ޞަލަވާތްކިޔަވައިފިމީހާ ދަންނައެވެ

   )1(."ދިހަފަހަރު ރަޙުމަތްލައްވާނެއެވެ

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  )220(
އަދި ތިޔަބައިމީހުން . މަހާނަފުޅު ޢީދުކުރާތަނެއްކަމުގައި ތިޔަބައިމީހުން ނުހަދާށެވެ

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން . ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔަވާށެވެ
އެއީ ތިޔަބައިމީހުން . ނެއެވެކިޔަވާޞަލަވާތް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ފޯރާ

   )2(."ކޮންމެތަނެއްގައި ވީނަމަވެސްމެއެވެ

ބަޚީލުމީހާއަކީ އެމީހާގެ . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ) 221(
ގާތުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ނަންފުޅުގަނެވޭ ހިނދު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް 

  )3(."ޞަލަވާތް ނުކިޔަވާމީހާއެވެ

ބިންމަތީގައި . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  )222(
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ . ގެ މަލާއިކަތްބޭކަލުންތަކެއްވެއެވެهللاދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅުއްވާ 

                                                             
 .أخرجه مسلم )1(

 .رواه أبو داود وأمحد وصححه األلباين )2(

  .رواه الترمذي وصححه األلباين )3(
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އުއްމަތުގެ މީސްތަކުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ކުރާސަލާމް އެބޭކަލުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް 
  )1(."ފޯރުކޮށްދެއްވައެވެ

އެމީހެއްގެ ސަލާމަށް . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ދިވެސް އެކަލޭގެފާނު އަ )223(
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ފުރާނަފުޅު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް اهللا تعاىل ޖަވާބުދެއްވުމަށްޓަކައި 

  )2(."ރައްދުނުކުރައްވާ ގޮތަކަށް ހަމައެކަކުވެސް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ސަލާމެއްނުކުރެއެވެ

  

  .ޢާއްމުކުރުންސަލާމް  - 108

ތިޔަބައިމީހުން . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )224(
އަދި . އީމާންވެއްޖައުމަށްދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން ސުވަރުގެއަކަށް ނުވަންނާނެއެވެ

ތިޔަބައިމީހުން އެކަކުއަނެކަކަށް ލޯބިކޮށްފުމަށްދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން އީމާންވިކަމުގައި 
ތިޔަބައިމީހުން އެކަމެއްކޮށްފިނަމަ ތިޔަބައިމީހުން އެކަކުއަނެކަކުދެކެ . ވެއެވެނު

. ލޯބިވާނެ ކަމެއް ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބުނެދެއްވަންހެއްޔެވެ
   )3(."ތިޔަބައިމީހުންގެ މެދުގައި ސަލާމް ޢާއްމުކުރާށެވެ

. ރުއްސުންލެއްވި ޢައްމާރު ބުނު ޔާސިރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް )225(
ތިންކަމެއް ޖަމާކޮށްފިމީހާ ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އީމާންކަން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

އެއީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިންސާފުވެރިވުމާއި، އެންމެހައި . ޖަމާކޮށްފިއެވެ

                                                             
  .رواه النسائي واحلاكم وصححه األلباين )1(
   .األلباينرواه أبوداود وحسنه  )2(
 .رواه مسلم )3(
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ގެ މަގުގައި هللاއަތްމަތި ދަތިޙާލުވެސް  މީސްތަކުންނަށް ސަލާމްކުރުމާއި،
   )1(."ހޭދަކުރުމެވެ

. ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް )226(
އާ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން މީހަކު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ އިސްލާމްދީނުގައި އެންމެހެޔޮ. ސުވާލުކުރިއެވެ
ތިބާ ކާންދިނުމާއި، ތިބާ ) ފަގީރުންނަށް. "(ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އެކަލޭގެފާނު 

  )2(."ދަންނަމީހުންނަށާއި ނުދަންނަމީހުންނަށް ތިބާ ސަލާމްކުރުމެވެ

  

ކާފަރަކު ސަލާމްގޮވައިލާ ހިނދު އޭނާއަށް ސަލާމުގެ  - 109
  .ޖަވާބުދޭންޖެހޭގޮތް

އަހުލުކިތާބީން . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمرسول  )227(
އަދި " "وعلَيكُم"ތިޔަބައިމީހުންނަށް ސަލާމްކުރާ ހިނދު ތިޔަބައިމީހުން 

   )3(."މިފަދައިން ބުނާށެވެ" ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށްވެސް
  

  

  

  

                                                             
  .رواه البخاري )1(
  .متفق عليه )2(

  . متفق عليه )3(
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  .ކިޔާދުޢާހާ ގޮވައިލާ ހިނދުގަޔާއި ޙިމާރު ގޮވައިލާ ހިނދު  - 110

ތިޔަބައިމީހުން ހާ . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )228(
އެބަހީ މިފަދައިން . ގެ ދަރުމަވަންތަކަމަށް އެދޭށެވެهللاގޮވައިލާ އަޑުއަހާ ހިނދު ފަހެ 

  . ކިޔާށެވެ

"كلفَض نم أَلُكأَس إِنِّي ماَللَّه"  

ގެ ދަރުމަވަންތަކަމަށް هللاހަމަކަށަވަރުން އިބަ! ރަސްކަލާކޮއޭހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި "
  ."ގެ ޙަޟްރަތުން މިއަޅާ އެދެމެވެهللاއިބަ

އަދި ތިޔަބައިމީހުން ޙިމާރު . އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެހާ މަލާއިކަތަކު ދެކެފިއެވެ
ގެ هللاގޮވައިލާ އަޑުއަހާ ހިނދު ފަހެ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް 

  .އެބަހީ މިފަދައިން ކިޔާށެވެ. ން އެދޭށެވެޙަޟްރަތު

  "أَعوذُ بِاِهللا من الشيطاَن الرجِيم"

ރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް މިއަޅާ "
  ."ގެ ޙަޟްރަތުން އެދެމެވެهللا

   )1(."އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެޙިމާރު ޝައިޠާނަކު ދެކެފިއެވެ

  

                                                             
 . متفق عليه )1(
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  .ރޭގަނޑު ކުއްތާ ގޮވާ އަޑުއިވުމުން ކިޔާދުޢާ - 111

ރޭގަނޑު ކުއްތާ . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )229(
ގޮވާއަޑު އަދި ޙިމާރު ގޮވާއަޑު އަހައިފި ހިނދު އެތަކެތީގެ ކިބައިން ރައްކާތެރި 

ފަދަ ކަލިމައެއް " بِاِهللا أَعوذُ"އެބަހީ . ގެ ޙަޟްރަތުން އެދޭށެވެهللاކޮށްދެއްވުމަށް 

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެޙައިވާނުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނުފެންނަ ތަކެތި . ކިޔާށެވެ
   )1(."ދެކެތެވެ

  

އެމީހަކާ ދިމާލަށް ތިބާ ހުތުރުއެއްޗެއް ބުނެފައިވާ މީހާއަށް ތިބާ  - 112
  .ދުޢާ ކޮށްދޭންވީ

  .ދުޢާކުރައްވާފައިވެއެވެމިފަދައިން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )230(

"مماَ اَللَّهنٍ فَأَيمؤم هتببلْ سعفَاج كذَل ةً لَهبقُر كإِلَي موي ةياَم2("الْق(   

ލަށް ހުތުރުބަހެއް އެއްވެސް މުއުމިނަކާ ދިމާ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
އެކަން އޭނާއަށް، ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ނަށް ބުނެވިފައިވާނަމަ ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާ

  !"ގެ ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަންވުމުގެ ޒަރިއްޔާއެއް ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެهللاއިބަ

  

                                                             
 .رواه أبو داود وأمحد )1(

   .  متفق عليه )2(
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މުސްލިމަކު އަނެއްމުސްލިމާގެ ތަޢުރީފުކުރާއިރު ޢިބާރާތްކުރަންޖެހޭ  - 113
  .ގޮތް

ތިޔަބައިމީހުންކުރެ ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم) 231(
މީހަކު އޭނާގެ އެކުވެރިޔާގެ ތަޢުރީފުކުރަން ކޮންމެހެން ޖެހިގެން ތަޢުރީފުކުރާ 

އަދި އެކަމެއްގެ މައްޗަށް އޭނާ، އޭނާގެ އެކުވެރިޔާއަށް ތަޢުރީފުކުރާ (ކަމުގައިވާނަމަ 
މިފަދައިން ) ކަމަކީ ކަނޑައެޅިގެން އޭނާއަށް އެނގޭ ކަމެއްކަމުގައިވާނަމަ

ތަޤުވާވެރިއެއް : މިސާލަކަށް(އޭނާއަކީ މިވެނި އެވެނި މީހެއްކަން : މެވެބުނާހުށިކަ
އަދި އޭނާ . އަހުރެން ދަންނަމެވެ) ނުވަތަ ޢިލްމުވެރިއެއް ނުވަތަ އަޅުވެރިއެއްކަން

ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެއްވެސް هللاއަދި އަހުރެން . އެވެهللاޙިސާބުކުރައްވާ ފަރާތަކީ 
   )1(."މީހަކު މަޢުޞޫމެއްނުކުރަމެވެ

  

މުސްލިމަކަށް އޭނާގެ ތަޢުރީފުކުރާ އަޑުއިވިއްޖެނަމަ ކިޔަންޖެހޭ  - 114
  .ޢިބާރާތް

)232( "مالَ اَللَّه ذْنِياخؤنَ، بِماَ تلُوقُوي راغْفو ينَ ماَ لولَمعالَي ] لْنِيعاجا وريخ 
  )2("] يظُنونَ مما

                                                             
 رواه مسلم )1(

ބްރެކެޓްގައި އެވާ ޢިބާރާތަކީ އިމާމު ބައިހަޤީ . رواه البخاري يف أدب املفرد، وصحح إسناده األلباين )2(
 .އި އިތުރަށް ރިވާކުރައްވާފައިވާ ބަޔެކެވެއެވެ ކިޔުނުފޮތުގަ شعب اِإلمياَن
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އެބައިމީހުން އެބުނާ ބަސްތަކުގެ ސަބަބުން ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
އަދި އެބައިމީހުންނަށް ނޭނގޭ ކަންތައްތަކުން މިއަޅާއަށް ! މިއަޅާ ނުހިއްޕަވާނދޭވެ

ހެއްކަމުގައި މިއަޅާ ށްވުރެ ހެޔޮމީހީކުރާ ވަރަ އަދި އެބައިމީހުން [! މާފުކުރައްވާނދޭވެ
  !"ލައްވާނދޭވެ

  

ޙައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް އިޙްރާމްބަނދެފައިވާމީހާ ތަލްބިޔާ  - 115
  .ކިޔަންޖެހޭގޮތް

)233( "كيلَب ماللَّه كيلَب ،كيالَ لَب كرِيش لَك ،كيإِنَّ لَب ،دمةَ الْحمالنِّعو لَك 
،لْكالْمالَ و كرِيش 1("لَك(   

 .މިއަޅާ ޙާޟިރުވަމެވެ! ރަސްކަލާކޮއޭހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި . މިއަޅާ ޙާޟިރުވަމެވެ"
މިއަޅާ . އަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެهللاއިބަ. މިއަޅާ ޙާޟިރުވަމެވެ

ހަމަކަށަވަރުން އެންމެހައި ޙަމްދަކާއި، އެންމެހައި ނިޢުމަތަކާއި، . ޙާޟިރުވަމެވެ
އަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު هللاއިބަ. އަށެވެهللاއެންމެހައި ވެރިކަމެއްވަނީ އިބަ

  ."ނުވެއެވެ
 

  .އަރައިހަމަވާ ހިނދު ތަކުބީރުކިޔުން އަސްވަދާލްޙަޖަރު - 116

ޖަމަލުކޮޅު މަތީ ސަވާރުވެ އިންނަވައި ގެފުޅުގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )234(
ގަންނަވާ އަސްވަދާ އަރައިހަމަވެވަޑައިލްޙަޖަރު. ވަށައިގެން ޠަވާފުކުރެއްވިއެވެ

                                                             
  متفق عليه )1(
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ކޮންމެފަހަރަކު އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅުގައި އޮންނަ ކޮންމެވެސް އެއްޗަކުން 
   )1(.އޭ ވިދާޅުވެއެވެ "ُهللا أَكْبراَ"އަސްވަދަށް އިޝާރަތްކުރައްވައި ލްޙަޖަރު) އަސާކޮޅުން(

  

އަސްވަދާ ލްޔަމާނީއާއި ޙަޖަރުލްރުކުނު) ޠަވާފުކުރަމުން ދާއިރު( - 117
  .ދެމެދު ކިޔާދުޢާ

)235(  [  ¶   µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬

¸Z)2(  

ދުނިޔޭގައިވެސް ހެޔޮކަން އަދި އާޚިރަތުގައިވެސް ! އޭ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ"
  !"ހެޔޮކަން އަޅަމެންނަށް ދެއްވައި އަދި ނަރަކައިގެ ޢަޒާބުން އަޅަމެން ދިންނަވާނދޭވެ

  

  .ޞަފާއާއި މަރުވާމަތީ ހުއްޓިހުރެ ކިޔާދުޢާ - 118

ޞަފާފަރުބަދައާ ކައިރިވެވަޑައިގަތް ހިނދު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )236(
  .މިފަދައިން ވިދާޅުވިއެވެ

" [   [Z  Y  X  W  V   UZ  ُأدأَ بِماَ أَبداُهللا ب بِه"  

                                                             
  .رواه البخاري )1(
  .رواه أبوداود وأمحد، وحسنه األلباين) ٢٠١البقرة ( )2(
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އާޔަތުގައި . (ގެ ނިޝާންތަކުގެ ތެރެއިންނެވެهللاހަމަކަށަވަރުން ޞަފާއާއި މަރުވާވަނީ "
ފަހެ " ).ތިމަންކަލޭގެފާނު ފައްޓަވަމެވެ) ޞަފާއިން(ތަނުން ފައްޓަވާފައިވާ هللا 

ދެން ގެފުޅު ފެނިވަޑައިގެންފުމަށްދާންދެން  . އެކަލޭގެފާނު ޞަފާއިން ފެއްޓެވިއެވެ
ގެ ތައުޙީދު هللاޤިބުލައަށް ކުރިމަތިފުޅުލައްވައި، ، އެފަރުބަދަ މައްޗަށް އަރައިވަޑައިގެން

ވިދާޅުވެ ) އޭاَُهللا أَكْبر (ތަކުބީރު ) އޭ ވިދާޅުވެ اُهللا إِالَّ إِلَه الَއެބަހީ (ބަޔާންކުރައްވާ 

  .މިފަދައިން ވިދާޅުވިއެވެ

 قَدير، شيٍء كُلِّ علَى وهو الْحمد ولَه الْملْك لَه لَه، شرِيك الَ وحده اُهللا إِالَّ إِلَه الَ"
  "وحده اَألحزاب وهزم عبده، ونصر وعده، أَنجز وحده، اُهللا إِالَّ إِلَه الَ

. މެނުވީ އަޅުކަން ވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެهللا "
. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ. އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ

ދެއް އަދި އެންމެހައި ޙަމް. ނގެއަށެވެލާއެންމެހައި ވެރިކަމެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަ
އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހައި ކަމެއްގެ . ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ވެސް އެކަލާނގެއަށެވެ

މެނުވީ އަޅުކަން ވެވުން هللا . މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
. ންތައެވެއެކަލާނގެ އެއްކައުވަ. ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ

އަދި އެކަލާނގެ އަޅާއަށް . އެކަލާނގެ ވަޢުދުފުޅު އެކަލާނގެ ފުއްދަވައިފިއެވެ
އަދި ދުޝްމިނުންގެ ޖަމާޢަތްތައް ގިނިކަންޏާ . ނަޞްރުދެއްވައިފިއެވެ
މިފަދައިން . ދެން އެދެމެދުގައި އެކަލޭގެފާނު ދުޢާކުރެއްވިއެވެ." ބަލިކުރައްވައިފިއެވެ

. ފުޅެއްގެ ބައެކެވެ حديثމިއީ ވަރަށް ދިގު . (ދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ތިންފަހަރު ވި
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މަރުވާ މަތީގައިވެސް އެކަލޭގެފާނު .) "ފުޅުގައި އައިސްފައިވެއެވެ حديثއަދި އެ 
  )1(."ކަންތައްކުރެއްވީ ހަމަ ޞަފާ މަތީގައި ކަންތައްކުރެއްވި ގޮތަށެވެ

  

  .ކުރާދުޢާ) ވަނަ ދުވަހުމަހުގެ ނުވަ ذواحلجة(ޢަރަފާތްދުވަހު  - 119

އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )237(
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނާއި. ދުޢާއަކީ ޢަރަފާތްދުވަހުގެ ދުޢާއެވެ

 اُهللا إِالَّ إِلَه الَ" :އެންމެ ހެޔޮބަސްފުޅަކީ ވިދާޅުވި) އެދުވަހު(ން ބޭކަލުކުރީގެ ނަބީ
هدحالَ و كرِيش ،لَه لَه لْكالْم لَهو دمالْح وهلَى وٍء كُلِّ عيش ري2("قَد(  

. މެނުވީ އަޅުކަން ވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެهللا "
. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ. އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ

ދެއް އަދި އެންމެހައި ޙަމް. ނގެއަށެވެއެންމެހައި ވެރިކަމެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާ
އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހައި ކަމެއްގެ . ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ވެސް އެކަލާނގެއަށެވެ

  ."މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

  

  .ކުރާޒިކުރު) މުޒްދަލިފާގައި(އަލްމަޝްޢަރުލްޙަރާމުގެ ކައިރީގައި  - 120

) އެކަލޭގެފާނުގެ(އަލްޤަޞްވާއޭ ކިޔުނު  ،رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم " )238(
) މުޒްދަލިފާއަށް(އެއީ އަލްމަޝްޢަރުލްޙަރާމަށް . ޖަމަލުކޮޅަށް ސަވާރުވެވަޑައިގަތެވެ

                                                             
 .رواه مسلم )1(

 .رواه الترمذي وحسنه األلباين )2(
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އެކަލޭގެފާނު ) ފަތިސްނަމާދުކުރެއްވުމަށް ފަހުގައި(ފަހެ . ވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެނެވެ
 اُهللا إِالَّ إِلَه الَاَُهللا أَكْبر، އަދި . ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިފުޅުލައްވައި ދުޢާކުރެއްވިއެވެ

) އެގޮތުގައި(ފަހެ . ގެ އެއްކައުވަންތަކަން ބަޔާންކުރެއްވިއެވެهللاމިފަދައިން ވިދާޅުވެ 
އަދި އިރުއެރުމުގެ . ހެނދުނު ރަނގަޅަށް އަލިވަންދެން އެކަލޭގެފާނު ކޮޅަށްހުންނެވިއެވެ

  )1(."ކުރިން އެތަން ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގަތެވެ

  

  .ޖަމްރާތަކަށް ހިލައުކާއިރު ކޮންމެ ހިލަކޮޅަކާއެކު ތަކުބީރުކިޔުން - 121

އެޖަމްރާތަކަށް (ތިންޖަމްރާގެ ކައިރީގައި ، رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )239(
އޭ             اَُهللا أَكْبرކޮންމެފަހަރަކު  ވާޅުއެއްލަހިލަކޮ) ހިލައުއްކެވިއިރު

އަދި ހުއްޓިވަޑައިގެންހުރެ . ދެން ކުރިއަށްޖެހިވަޑައިގަންނަވައެވެ. ވިދާޅުވެއެވެ
. ޤިބްލައަށް ކުރިމަތިފުޅުލައްވައި އަތްޕުޅު އުފުއްލަވައިގެންހުރެ ދުޢާކުރައްވައެވެ

ދެން . ތައްކުރައްވައެވެމިގޮތަށް ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަޖަމްރާގެ ކައިރީގައި ކަން
ފަހެ އެޖަމްރާއަށްވެސް . ތިންވަނަ ޖަމްރާ އެބަހީ ޖަމްރަތުލް ޢަޤަބާ ދަންނައެވެ

އޭ             اَُهللا أَكْبرއަދި ކޮންމެހިލަކޮޅެއް އެއްލައްވަމުން . އެކަލޭގެފާނު ހިލައުއްކެވިއެވެ

އެކަލޭގެފާނު އަދި އެޖަމްރާގެ ކައިރީގައި ހުއްޓިވަޑައިނުގަނެ . ވިދާޅުވެއެވެ
  )2(."އެނބުރިވަޑައިގަންނަވައެވެ

  

                                                             
 . رواه مسلم )1(

 .رواه البخاري ومسلم )2(
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  .އުފާވެ އަދި އުފާވެރިކަންތަކުގެ މައްޗަށް ކުރާދުޢާ - 122

  !"ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ކަމާއެވެهللا"  )1("سبحاَنَ اِهللا" )240(

)241(  "راَُهللا أَكْب")އެވެهللاއެންމެބޮޑީ "  )2".  

  

  .ކަންތައްކުރަންޖެހޭގޮތްއުފާވެރިކަމެއްޖެހޭމީހާ  - 123

އަށް އުފާވެރިކަމެއްޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم" )242(
އަށް ޝުކުރުއަދާކުރުމުގެ هللاނުވަތަ އުފާވެރިޚަބަރެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު މާތް

  )3(."ގޮތުން ސަޖިދައަށް ވަޑައިގަންނަވައެވެ

  

  އިޙުސާސްވާމީހާ ކިޔަންޖެހޭދުޢާ ތަދެއްހަށިގަނޑުން ތަނަކަށް  - 124

ތިބާގެ ހަށިގަނޑުން " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )243(
   ދެން ތިންފަހަރު . ތިބާގެ އަތް ބާއްވާށެވެ ގައިނުތަތިބާއަށް ތަދުއިޙުސާސްވާ 

  .އަދި ހަތްފަހަރު މިފަދައިން ކިޔާށެވެ. ކިޔާށެވެ "اِهللا بِسمِ"

  )4("وأُحاَذر أَجِد ماَ شرِّ من وقُدرته بِاِهللا أَعوذُ"

                                                             
  .متفق عليه )1(
  .رواه البخاري والترمذي وأمحد )2(
  .رواه أهل السنن إالّ النسائي وصححه األلباين )3(
  .رواه مسلم )4(
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މިއަޅާއަށް އިޙުސާސްމިވާ ކަންތަކާއި މިއަޅާ ބިރުގަންނަ ކަމެއްގެ ނުބައިކަމުން "
   ."އާއި އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ރައްކާތެރިކަން ހޯދަމެވެهللاމާތް

  

އެހެންމީހަކަށް ޖެހިދާނެކަމަށް ބިރުގަންނަމީހާ  ފީނާއެމީހެއްގެ އެސް - 125
  .ކަންތައްކުރަންޖެހޭގޮތް

ތިޔަބައިމީހުންގެ . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )244(
ތެރެއިން މީހަކަށް އޭނާގެ އަޚާގެ ކިބައިން ނުވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުން ނުވަތަ 

ވި ކަމެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެކަމުގައި ބަރަކާތްލެއްވުމަށް އަމިއްލަ މުދަލުން އުފާކުރަނި
އަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ޖެހޭ ފީނާއެހެނީހަމަކަށަވަރުން އެސް. އެދި ދުޢާކުރާށެވެ

  )1(."އެއްޗެކެވެ

  

  .ބިރުވެރިކަން އިޙުސާސްވާ ވަގުތު ކިޔަންޖެހޭ ކަލިމަ - 126

ވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ މެނުވީ އަޅުކަން هللا "  )2("اُهللا إِالَّ إِلَه الَ" )245(

  ."އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ

  

  

  

                                                             
 .رواه أمحد وابن ماجه ومالك وصححه األلباين )1(

  .متفق عليه )2(
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  .ކުރާއިރު ކިޔަންޖެހޭކަލިމަޛަބަޙައަމްސޫފި ނަ - 127

   )1("منِّي تقَبلْ اَللَّهم" ] ولَك منك اَللَّهم [ "أَكْبر واُهللا اِهللا بِسمِ" )246(

އަދި އެންމެބޮޑީ .) ކުރަމެވެޛަބަޙަހައިވާނު މި(ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން هللا"
ގެ ޙަޟްރަތުން އަދި هللاމިއީ އިބަ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ[." އެވެهللا

މިއަޅާގެ ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ" ].އަށްޓަކައިވާ އެއްޗެކެވެهللاއިބަ

  !"ޤަބޫލުކުރައްވާނދޭވެ) މިޢަމަލު(ކިބައިން 

  

  .ރު ރައްދުކުރުމަށްޓަކައި ކިޔާދުޢާނުލަފާ ޝައިޠާނުންގެ މަކަ - 128

، خلَق ماَ شرِّ من فاَجِر والَ بر يجاَوِزهن الَ الَّتي التاَّماَّت اِهللا بِكَلماَت أَعوذُ" )247(
 ذَرأَ ماَ شرِّ ومن، فيهاَ يعرج ماَ شرِّ ومن السماَِء، من ينزِلُ ماَ شرِّ ومن، وذَرأَ وبرأَ
يضِ فاَألر ،نمرِّ وماَ ش جرخهاَ ينم ،نمرِّ ونِ شتلِ فهاَرِ اللَّيالنو ،نمرِّ وكُلِّ ش 

  )2("نرحٰم ياَ بِخيرٍ يطْرق طاَرِقاً إِالَّ طاَرِقٍ
ހެޔޮލަފާމީހަކަށްވެސް އަދި ނުބައިމީހަކަށްވެސް އެކަލިމަފުޅުތައް ފަހަނަޅައިނުދެވޭ، "
ގެ ފުރިހަމަ ކަލިމަފުޅުތައް މެދުވެރިކޮށް، އެކަލާނގެ ހައްދަވާ، ފުރާނައަޅުއްވާ، هللا

ބިންމަތީގައި ފެތުރުއްވި އެންމެހައި މަޚުލޫޤުންގެ ނުބައިކަމުންނާއި، އުޑުން ފައިބާ 

                                                             
ރިވާކުރައްވާފައިވާ ބުރެކެޓްގައި އެވާކަލިމައަކީ އިމާމް ބައިހަޤީ އިތުރަށް . رواه مسلم والبيهقي )1(

  .ގެނެވިފައިވާ ޖުމްލައެކެވެ މަޢުނަވީކޮށް އަދި ފަހުޖުމްލައަކީ މުސްލިމްގެ ރިވާޔަތުން. ކަލިމައެކެވެ
  .رواه أمحد بإسناد صحيح وابن السني وصحح إسناده األرناؤوط )2(
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، ނުބައިކަމުންނާއި، އުޑަށް އަރާ ކޮންމެއެއްޗެއްގެ ނުބައިކަމުންނާއިކޮންމެއެއްޗެއްގެ 

އަދި ބިންމަތީގައި އެކަލާނގެ ފެތުރުއްވި ހުރިހައި މަޚުލޫޤުންގެ ނުބައިކަމުންނާއި، 
އަދި އެބިމުން ނިކުންނަ ކޮންމެއެއްޗެއްގެ ނުބައިކަމުންނާއި، އަދި ރޭގަނޑާއި ދުވާލުގެ 

ގެން ދިމާވާކަމެއް ފިޔަވައި ރޭގަނޑު އިއަދި ހެޔޮކަމަކާ ފިތުނަތަކުގެ ނުބައިކަމުންނާއި،
  ."ދިމާވާ ހުރިހައި ކަމެއްގެ ނުބައިކަމުން މިއަޅާ ރައްކާތެރިކަން އެދެމެވެ

  

  .ތައުބާވުން )1(ިއިސްތިޣުފާރުކުރުމާއ - 129

ގަންދެއްވާ هللا . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )248(
ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ދުވާލަކު ހަތްދިހަފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން . ވިދާޅުވަމެވެ

   )2(."ގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ތައުބާވަމެވެهللا

! އޭ މީސްތަކުންނޭވެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  )249(
ނު ހެ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާފަ. ތައުބާވާށެވެގެ ޙަޟްރަތަށް هللاތިޔަބައިމީހުން 

   )3(."ދުވާލަކު ސަތޭކަފަހަރު އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ތައުބާވަމެވެ

  . ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  ) 250(

"رفغتاَهللا أَس ميظالْع يإِٰل الَ الَّذإِالَّ ه وه يالْح موالْقَي بوأَتو هإِلَي"  

                                                             
 .އިސްތިޣުފާރުކުރުމަކީ ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދުމެވެ )1(

  .رواه البخاري )2(
  .مسلمرواه  )3(
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އެކަލާނގެއީ . ގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދެމެވެهللاމަތިވެރިވެގެންވާ "
އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާ 

އެކަލާނގެއީ ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ އަބަދަށް ޤާއިމްވެވޮޑިގެންވާ . ރަސްކަލާނގެއެވެ
  ."އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ތައުބާވަމެވެ. ގެއެވެރަސްކަލާނ

އެއީ . ފާފަފުއްސަވައިދެއްވާނެއެވެهللا އޭނާއަށް . މިފަދައިން ކިޔައިފިމީހާ ދަންނައެވެ"
  )1(."ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުން ފިލިމީހެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސްމެއެވެ

އަޅާއާ هللا މާތް. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  )251(
ފަހެ އެވަގުތުގައި . އެންމެކުއްތަންވެވޮޑިގަންނަވަނީ ރޭގަނޑުގެ އެންމެ ފަހު ބައިގައެވެ

އަށް ޒިކުރުކުރާމީހުންގެ ތެރެއިންވުމަށް ތިބާއަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ هللا
  )2(".އެބައިމީހުންގެ ތެރއިންވާހުށިކަމެވެ

 އަޅާ އޭނާގެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  )252(
ފަހެ . ންނަ ވަގުތުގައެވެގައި އޮއެންމެކުއްތަންވަނީ އޭނާ ސަޖިދައި ވެރިރަސްކަލާނގެއާ

  )3(."ތިޔަބައިމީހުން ދުޢާކުރުން ގިނަކުރާހުށިކަމެވެ) ގައިސަޖިދައި(

ހަމަކަށަވަރުން . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  )253(
އަދި ހަމަކަށަވަރުން . ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ހިތްޕުޅުގައިވެސް ފަރުދާލެވެއެވެ

                                                             
 .أخرجه أبو داود والترمذي واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب وصححه األلباين )1(

 .  أخرجه الترمذي والنسائي واحلاكم وصححه األلباين )2(

  .رواه مسلم )3(
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ގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަފުއްސަވައިދެއްވުމަށް هللاތިމަންކަލޭގެފާނު ދުވާލަކު ސަތޭކަފަހަރު 
   )1(."އެދެމެވެ

  

130 -  الَإِٰله ،لَّهل دمحاَنَ اِهللا، اَلْحبسرމިކަލިމަތައް  إِالَّ اُهللا، اَُهللا أَكْب

  . ކިޔުމުގެ މާތްކަން

 "وبِحمده اِهللا سبحاَنَ" . ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )254(
." އެކަލާނގެއަށް ޙަމްދުލިބިވޮޑިގެންވުމާއެކު ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ، هللاމާތް"

އޭނާގެ ކުދިފާފަތައް . މިފަދައިން ދުވާލަކު ސަތޭކަފަހަރު ކިޔައިފިމީހާ ދަންނައެވެ
  )2(."ކަނޑުގެ ފޮނާ އެއްވަރުވީނަމަވެސް ފޮހެވިގެންދާނެއެވެ

 الَ وحده اُهللا إِالَّ إِلَه الَ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  )255(
كرِيش ،لَه لَه لْكالْم لَهو دمالْح وهلَى وٍء كُلِّ عيش ريމިފަދައިން ދިހަފަހަރު " "قَد

އިސްމާޢީލުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުން އޭނާ ދިހައަޅުން . ކިޔައިފިމީހާ ދަންނައެވެ
  )3(."މިނިވަންކުރިފަދައެވެ

                                                             
ޢަލައިހި هللا ޞައްލަهللا ރަސޫލު. މިތާނގައި ފަރުދާލެވުމުގެ މުރާދަކީ ހަނދާންނެތުމެވެ. أخرجه مسلم )1(

އަށް ޒިކުރުކުރެއްވުމާއި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަންވުން ގިނަކުރައްވާ هللاވަސައްލަމައަކީ 
ފަހެ . އަދި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ފާރަވެރިވެލެއްވުމުގައި ދެމިހުންނަވާ ބޭކަލެކެވެ. ބޭކަލެކެވެ

 މިއިންކަމަކުން ބައެއްވަގުތުތަކުގައި އެކަލޭގެފާނު ހަނދުމަފުޅުނެތިއްޖެނަމަ އެއީ ފާފަފައެއްކަމުގައި
 .އަދި އިސްތިޣުފާރުކުރެއްވުމަށް އަވަސްވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. ދެކިލައްވައެވެ

 .متفق عليه )2(

 .ވަނަދުޢާގައި މާނަ އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ 237 .متفق عليه )3(
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 ،ދޫމައްޗަށް ލުއި. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  )256(
އެއީ . ޙަޟްރަތަށް ލޮބުވެތި ދެކަލިމައެއްވެއެވެ ރަޙްމާނުގެ ،ތިލަފަތުގައި ބަރު

"ساِهللا نَحاَب بِوحمده سالْ اِهللا نَحاَبعظއެކަލާނގެއަށް ، هللاމާތް" "مِي

ގެ هللاމަތިވެރި މާތް. ޙަމްދުލިބިވޮޑިގަތުމާއެކު ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ
  )1(!"ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ

، هلَّل دمحالْو، اِهللا نَحاَبس". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  ) 257(
إِ الَواُهللا الَّإِ ٰله ،كْأَ اُهللاوبއަދި އެންމެހައި ޙަމްދެއް . ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެهللا ( "ر

މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން هللاއަދި . އަށެވެهللاލިބިވޮޑިގެންވަނީ 
މިފަދައިން ތިމަންކަލޭގެފާނު .)  އެވެهللاއަދި އެންމެބޮޑީ . އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ

އްޗަކަށްވުރެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ވިދާޅުވުން އެއެއްޗެއްގެ މައްޗަށް އިރުއަރާ ކޮންމެއެ
  )2(."ލޮބުވެތިކަންބޮޑެވެ

ކޮންމެދުވަހަކު އެއްހާސް . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  ) 258(
" ހެޔޮކަން ޙާޞިލްކުރުމަށް ތިޔަބައިމީހުންކުރެމީހަކު ނުކުޅެދިގެންވޭހެއްޔެވެ؟

އަހުރެމެންކުރެމީހަކު . އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި އިންނެވި ބޭކަލަކު ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ
حديث ގެފާނު އެކަލޭއެއްހާސް ހެޔޮކަން ޙާޞިލްކުރާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ 

އޭރުން އެއްހާސް . ކިޔާށެވެ "اِهللا نَحاَبس"އޭނާ ސަތޭކަފަހަރު . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެ

                                                             
  . متفق عليه )1(
  .رواه مسلم )2(
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ނުވަތަ އެއްހާސް ފާފަ އޭނާގެކިބައިން . ހެޔޮކަން އޭނާއަށްޓަކައި ލިޔުއްވޭނެއެވެ
   )1(."ފުއްސެވޭނެއެވެ

 مِيظعالْ اِهللا نَحاَبس". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  )259(
بِوحمدއެކަލާނގެއަށް ޙަމްދުލިބިވޮޑިގެންވުމާއެކު ، هللاމަތިވެރިވެގެންވާ މާތް" "ه

މިފަދައިން ކިޔައިފިމީހާއަށްޓަކައި ސުވަރުގޭގައި ކަދުރުރުކެއް ." "ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ
  )2(."އިންދޭނެއެވެ

ބުނު هللا ޢަބްދުއޭ . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  )260(
ކަލޭގެފާނު ތިބާއަށް ގެތެރެއިން ޚަޒާނާއެއް ތިމަންސުވަރުގޭގެ ޚަޒާނާތަކު! ޤައިސެވެ

ގެ هللاއޭ. އާދޭހެވެ. ބުނު ޤައިސް ވިދާޅުވިއެވެهللا ޢަބްދު" ބުނެދެއްވަންހެއްޔެވެ؟
 "اِهللابِ الَّإِ ةَوقُ الَو لَوح الَ" . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އެކަލޭގެފާނު ! ރަސޫލާއެވެ

ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް އަދި ހެޔޮކަމެއްކުރުމުގެ ބާރެއްވެސް "
  ) 3(."މިފަދައިން ތިބާ ކިޔާހުށިކަމެވެ." ގެ ޙަޟްރަތުންމެނުވީ ނުވެއެވެهللا

ގެ ޙަޟްރަތަށް هللا. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  )261(
 ٰلهإِ الَو، هلَّل دمحالْو، اِهللا نَحاَبس"އެއީ . އެންމެލޮބުވެތިކަންބޮޑީ ހަތަރުކަލިމައެކެވެ

                                                             
    .رواه مسلم )1(

 .األلباينأخرجه الترمذي واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب وصححه  )2(
 .متفق عليه )3(
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މިއިން ކޮންމެކަލިމައަކުން ތިބާފެށިކަމުގައިވިޔަސް އެއްވެސް  "ربكْأَ اُهللاو، اُهللا الَّإِ

  ) 1(."މައްސަލައެއްނެތެވެ

ގެ އަރިހަށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެއްދުވަހަކު އަޢުރާބީންގެމީހަކު  )262(
އަހުރެން ބުނެއުޅޭނެ ބަހެއް އަހުރެންނަށް ކަލޭގެފާނު . އައިސް ދަންނަވައިފިއެވެ

ތިބާ . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އެކަލޭގެފާނު  .އިދެއްވަބައްލަވާށެވެއުނގަންނަ
، اريبِكَ ربكْأَ اُهللا، هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللاإِالَّ  ٰلهإِ الَ". މިފަދައިން ވިދާޅުވާށެވެ

الْوحمد لَّلكَ هثيا ر ،ساِهللا نَحاَب لَعاَالْ بِّرميالَ، ن حلَو قُ الَوالْ اِهللابِ الَّإِ ةَوزِعزِي 
މެނުވީ އަޅުކަން ވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކު هللا  " "مِيكحالْ

އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު . އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ. ނުވެއެވެ
އަދި ގިނަވެގެންވާ ޙަމްދަކުން . އެވެهللاބޮޑުވެގެންވާ ބޮޑުވުމަކުން އެންމެބޮޑީ. ނުވެއެވެ

ގެ هللاޢާލަމްތަކުގެ ވެރި . އަށެވެهللا އެންމެހައި ޙަމްދެއްލިބިވޮޑިގެންވަނީ
ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް އަދި . ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ

އެކަލާނގެއީ . ގެ ޙަޟްރަތުންމެނުވީ ނުވެއެވެهللاހެޔޮކަމެއްކުރުމުގެ ބާރެއްވެސް 
އަޢުރާބީންގެމީހާ ." ޢިއްޒަތްތެރިވެވޮޑިގެންވާ ޙިކުމަތްވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ

ދެން އަހުރެންނަށް . ތިޔައީ އަހުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށެވެ. ނަވައިފިއެވެދަން
. ތިބާ މިފަދައިން ވިދާޅުވާށެވެ. " ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އެކަލޭގެފާނު ކޮބައިތޯއެވެ؟ 

އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި " "ينِقْزارو ،ينِداهو، ينِمحارو، يل رفاغْ مهللَّاَ"

                                                             
    .ވަނަދުޢާގައި މާނަ އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ 257 .رواه مسلم )1(
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! އަދި މިއަޅާއަށް ރަޙްމަތްލައްވާނދޭވެ! މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ! ރަސްކަލާކޮ
   )1(!"އަދި މިއަޅާއަށް ރިޒްޤުދެއްވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާއަށް ހިދާޔަތްދައްކަވާނދޭވެ

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمމީހަކު އިސްލާމްވާހިނދު އޭނާއަށް ނަމާދުކުރަން  )263(
ދެން އަންނަނިވި ކަލިމަތަކުން ދުޢާކުރުމަށް އޭނާއަށް . ދަސްކޮށްދެއްވައެވެ
އޭ " "ينِقْزارو ،ينِفعاَو ،ينِداهو، ينِمحارو، يل رفاغْ مهللَّاَ". އަމުރުކުރައްވައެވެ

މިއަޅާއަށް އަދި ! މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
އަދި މިއަޅާއަށް ! އަދި މިއަޅާއަށް ހިދާޔަތްދައްކަވާނދޭވެ! ރަޙްމަތްލައްވާނދޭވެ
   )2(!"އަދި މިއަޅާއަށް ރިޒްޤުދެއްވާނދޭވެ! ޢާފިޔަތުދެއްވާނދޭވެ

ހަމަކަށަވަރުން . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )264(
 "اُهللاإِالَّ  ٰلهإِ الَ"އަދި އެންމެމާތް ޒިކުރަކީ . އެވެ "هلَّل دمحلْاَ"އެންމެމާތް ދުޢާއަކީ 

   )3(.އެވެ

އަކީ  تحاَالالص تياَقباَلْاَ. ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  )265(

 اُهللاو، اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَو، هلَّل دمحالْو، اِهللا نَحاَبس") ބާކީހުންނަނިވި ހެޔޮޢަމަލުތަކަކީ(
އަދި އެންމެހައި . ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެهللا "" اِهللابِ الَّإِ ةَوقُ الَو لَوح الَو ربكْأَ

                                                             
ދެން އަޢުރާބީންގެމީހާ އެނބުރި ދިޔަހިނދު . އިތުރަށް ރިވާކުރެއްވިއެވެأبو داود އަދި . رواه مسلم )1(

ހަމަކަށަވަރުން އޭނާގެ ދެއަތް . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديثޢަލައިހި ވަސައްލަމަ هللا ޞައްލަهللا ރަސޫލު
  ."ހެޔޮކަންތަކުން ފުރާލައިފިއެވެ

. އެކަލޭގެފާނު އޭނާއަށް ވިދާޅުވެއެވެ. ގެ އެހެންރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ مسلمއަދި . رواه مسلم )2(
   ."މިކަލިމަތައް ތިބާއަށް ތިބާގެ ދުނިޔެއާއި ތިބާގެ އާޚިރަތް ޖަމާކޮށްދެއެވެ"
  .ه الترمذي وابن ماجه واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب وصححه األلباينروا )3(
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މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ هللاއަދި . އަށެވެهللاޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ 
މަކުން އަދި ނުބައިކަ. އެވެهللاއަދި އެންމެބޮޑީ . އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ

ގެ هللاސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް އަދި ހެޔޮކަމެއްކުރުމުގެ ބާރެއްވެސް 
   )1(."ޙަޟްރަތުންމެނުވީ ނުވެއެވެ

  

  ތަސްބީޙަކިއުއްވަނީ ކިހިނެއް؟ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم - 131

. ބުނު ޢަމްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް )266(
ކަނާތްޕުޅުން ތަސްބީޙަ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

  )2(."ގުނުއްވަނިކޮށް އަހުރެން ދެކުނީމެވެ

  

ތެރެއިން ހެޔޮކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އަދި ޖާމިޢުއަދަބުތަކުގެ  - 132
  .ހިމެނޭ ބައެއްކަންތައްތައް

ރޭގަނޑުގެ . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )267(
އަނދިރިކަންވެރިވާ ވަގުތު ނުވަތަ އިރުއޮއްސޭ ވަގުތު ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ 

އެވަގުތު  އެހެނީހަމަކަށަވަރުން. ޅަދަރިންތައް ގެއިން ނިކުތަނުދީ ހިފަހައްޓާށެވެ
ފަހެ ރޭގަނޑުގެ ބައެއް ވޭތުވުމުން . ޝައިޠާނުން ފެތުރިގަނެއެވެ) ބިންމަތީގައި(

އެހެނީ . ކިޔާފައި ދޮރުތައް ބަންދުކުރާށެވެ بِسمِ اِهللاއަދި . އެކުދިން ދޫކޮށްލާށެވެ

                                                             
 .رواه أمحد بإسناد صحيح )1(
 .أخرجه أبو داود بلفظه والترمذي وصححه األلباين )2(
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 بِسمِ اِهللاއަދި . އެގޮތަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ ދޮރަކުން ޝައިޠާނާ ނުވަންނާނެއެވެ

ކިޔާފައި  بِسمِ اِهللاއަދި  .ކިޔާފައި ފެންއަޅާ ހަންތަކުގެ ތުން ބަންދުކުރާށެވެ

ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް އޭގެމަތީގައި ) މަތިނެތްނަމަ. (ކަންވާރުތަކުގެ މަތިޖަހާށެވެ
   )1(."އަދި ބައްތިތައް ނިއްވައިލާށެވެ. ބާއްވާށެވެ

  وى اُهللالَّص ولَّسم باَورك لَعناَيِّبِى ن محمد ولَعى آله أَوبِحاَصأَ هجمعين.  

  

  

  

++++++++  

  

  

  

  

  

                                                             
 . متفق عليه )1(
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